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Georg August Wallin och Persien

Ja a k ko  H ä m e e n - A n t t i l a

 G eorg August Wallin besökte Persien 1848–1849 och stan-
nade där i ungefär fyra månader, från den 18 september 1848 till den 

7 januari 1849 för att vara exakt. Landet han kom till skilde sig i flera avse-
enden från de arabiska länder han var så bekant med, speciellt från Egypten 
och den wahhabitiska Arabiska halvön. En icke-specialist kunde eventuellt 
förväxla Persien, dagens Iran, med arabiska länder, men skillnaderna mellan 
dem är troligen i verkligheten mera framträdande än likheterna.
Starka sunnihärskare hade makten i de arabiska områdena under Wallins 

tid, ifall vi gör undantag för några lokala shiahärskare av smärre betydelse 
i Libanon. Den osmanska sultanen, eller kalifen, var åtminstone nominellt 
herre över stora delar av det som i dag anses höra till arabvärlden och han 
ansåg  sig  vara  representant  för  sunniislam. Arabiska halvön  styrdes  av de 
allt  mera  kompromisslösa  sunniwahhabiterna  i  vars  ögon  shiiterna  var  så 
gott  som kättare. Kalifen  hade  inte mycket mer  överseende med  dem och 
shiiterna uteslöts oftast ur förvaltningen. Detta skapade till exempel i Irak en 
situation där majoriteten av befolkningen var shiiter, medan den härskande 
eliten, antingen den var religiös eller sekulär var av sunnihärkomst fram till 
Saddam  Hussein.  Persien,  å  andra  sidan,  hade  officiellt  varit  ett  shiarike 
sedan 1501 och en övervägande majoritet av befolkningen var shiiter.
Därtill fanns det en språklig barriär. Arabiskan användes allmänt i Persien i 

vetenskapliga och framförallt religiösa verk. Majoriteten talade dock iranska 
språk (persiska, kurdiska samt flera lokala dialekter och mindre språk) och 
det nationella skriftspråket som användes inom förvaltningen, men också av 
diktare, journalister och inom skolsystemet, var modern persiska. Personer 
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som talade turkiska och kurdiska utgjorde den främsta språkliga minoriteten 
i landet medan det fanns endast få personer som talade arabiska.
Den språkliga skillnaden förde också med sig kulturella skillnader. Medan 

de arabiska  ländernas  lärda  läste  i stort sett samma litteratur hade perserna 
sina  egna  klassiker.  Detta  fastän  arabiskan  var  det  språk  de  lärda  antogs 
behärska åtminstone i någon utsträckning, precis som latinet var lärdomens 
språk  i  västra  Europa  under  samma  tid.  Perserna  kände  oftast  till  de mest 
välkända  arabiska  klassikerna  medan  araberna  sällan  visste  någonting  om 
persisk litteratur.
Åtskilt från araberna genom språk och religion hade Persien vid mitten av 

1800-talet utvecklats i egen riktning, men det fanns naturligtvis också faktorer 
som sammanförde araber och perser under den gemensamma arabisk-islamiska 
kulturen. Fastän  shiiterna  skilde  sig  från  sunniterna var de också muslimer, 
och dessa två grenar av islam delar många grundläggande teologiska principer, 
även om de skiljer sig i andra. Dessutom hade den arabiska och den persiska 
litteraturen utvecklats under ömsesidigt inflytande under medeltiden, den ena 
inspirerande den andra. Fastän få araber hade läst persernas främsta författare 
Ḥāfiẓ  (1325–1390) eller Saʽdī  (ca 1215–1292) hade dessa  skrivit  sina verk  i 
samma litterära miljö som de arabiska författarna. De skrev, med få undantag, 
inom  samma  genre  (olik  till  exempel  de  europeiska  eller  indiska  genrerna) 
och de använde till och med samma eller liknande bildliga uttryck, versmått 
och metaforer.
Förhållandet mellan den arabiska och den persiska kulturen har under de 

senaste 1400 åren pendlat mellan assimilation och dissimilation. Politiskt har 
Persien under de senast 500 åren varit en klart definierad politisk enhet och 
vid Wallins besök där 1848–1849 var landet en av tre huvudaktörer inom den 
islamiska världen. De två andra var det osmanska Turkiet – Persiens ärkerival 
– och åtskilliga självständiga eller delvis självständiga arabiska furstendömen.
Det osmanska Turkiets nedgång hade redan börjat och skulle leda till till-

komsten av det moderna Turkiet, en liten anatolisk stat i jämförelse med det 
osmanska imperiet som, då det var som störst, härskade över stora delar av 
Europa och de flesta arabiska länder och dessutom sträckte sitt influensom-
råde långt in i Nordafrika. Flera förluster gentemot diverse europeiska arméer 
hade redan lett till att det osmanska Turkiets gränser ritats om. Detta gällde 
inte endast den västra gränsen eftersom också Egypten hade slingrat sig ur 
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Turkiets grepp, om än endast för att falla offer för britterna som i praktiken 
ersatte osmanerna som herrar över Egypten.
I  Persien  hade  qajardynastin  tagit  över  makten  vid  slutet  av  1700-talet 

och dynastin härskade över Persien tills den kortlivade pahlavidynastin tog 
över 1925. Den gamla shahen dog 1848 och den nye shahen, den unge Nāṣir 
al-Dīn, besteg tronen för att inleda sin långa regim (1848–1896). Naturligtvis 
kunde ingen då förutse att Nāṣir al-Dīn skulle komma att härska de följande 
fem decennierna. Hans ställning var osäker ännu 1848, inte endast på grund 
av den  internationella  situationen – Ryssland visade ett  allt  större  intresse 
för att utvidga sitt territorium söderut, britterna höll ett öga på Persien och 
osmanerna vände sig gång på gång mot sin granne i öster för att kompensera 
rikets förluster på annat håll – utan också på grund av omfattande problem 
inom landet.
I Persien hotades ordningen av religiös tumult. Ett flertal rörelser, delvis 

relaterade till varandra, hade utmanat det shiitiska prästerskapet (ʽulamāʼ) som
hade inflytande vid hovet. Den vid det här laget klassiska shiitiska doktrinen 
ansåg den dolde imamen – dold sedan 941 – ha bestående religiös och världslig 
auktoritet. I hans frånvaro utövade ʽulamāʼ som ställföreträdande hans reli-
giösa auktoritet och detta gav dem också en avsevärd värdslig makt. (Senare 
resulterade detta  i doktrinen vilāyat-e faqīh,  eller direkt  styre av en person 
som är högt lärd i islamisk lag. Doktrinen utvecklades av Ayatollah Khomeini 
på 1940-talet och följs fortfarande i den islamiska republiken Iran.) 
I kontrast och motsats till det etablerade systemet hade en lärd man från 

Bahrain, Aḥmad al-Aḥṣāʼī (d. 1826), även inflytelserik bland shiiterna i Irak 
och Persien, framfört åsikten att ytterligare en religiös karaktär kallad Rukn 
(”Pelaren”)  besatt  religiös  auktoritet.  Denna  religiösa  auktoritet  grundade 
sig på direkt andlig kontakt med den dolde imamen. Aḥmad al-Aḥṣāʼī fram-
förde denna åsikt endast på en teoretisk nivå i sina vitt spridna skrifter, men 
i sin privata undervisning gjorde han själv anspråk på positionen som Rukn.
Rörelsen kring shejk al-Aḥṣāʼī dog inte ut  i och med sin grundares död. 

Han  efterträddes  av  Sayyid Kāẓim Rishtī  (d.  1843) men  efter  dennes  död 
splittrades rörelsen. En av förgreningarna leddes av den mycket karismatiske 
unge mannen Sayyid  ʽAlī Muḥammad Shīrāzī  (1819–1850), mera känd  för 
eftervärlden som Bāb (”Dörren”). Bāb gjorde anspråk på esoterisk auktoritet 
för sig själv, precis som al-Aḥṣāʽī hade gjort, men var mindre varsam i fram-

G e o r G  a u G u s t  w a l l i n  o c h  p e r s i e n

WALLIN V.indd   9 1.12.2014   11.34



10

G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

förandet av sina krav. Han var dörren genom vilken de troende skulle få till-
träde till den dolde imamen, en idé som hade sitt ursprung i en del doktriner 
från 900-talet men som sedan dess hade blivit föråldrad. 
Ett sådant anspråk irriterade naturligtvis ʽulamāʼ, eftersom ett införande 

av Bābīsystemet skulle ha fråntagit dem deras auktoritära position. Detta i 
kombination med det allmänna stöd Bāb och hans anhängare hade  lyckats 
vinna  resulterade  i  att man  inom  förvaltningen var misstänksam gentemot 
honom. År 1845 var Bāb och hans anhängare färdiga för qiyāma, som betyder 
både återuppståndelse och revolution inom det shiitiska språkbruket. Reger-
ingen fann det svårt att kuva upprorsmakarna och under två år lyckades Bāb 
locka till sig allt flera anhängare. Men 1847 arresterades han och skickades i 
intern exil till nordöstra Persien.

1848,  året  då Wallin  besökte  Persien,  förkunnade  Bāb  från  sin  exil  att 
han var Qāʼim och Mahdī, det vill säga den eskatologiska ledaren inväntad 
av  shiiterna  sedan  urminnes  tider.  Enligt  shiitisk  tradition  var  det  här  en 
öppen inbjudan till revolt mot de dåvarande maktinnehavarna. Bāb ställdes 
inför rätta i juli 1848, men trots offentligt kroppsstraff drog han inte tillbaka 
sina  anspråk.  Efter  den  äldre  shahens  död  i  september  samma  år,  ungefär 
vid  tiden  för Wallins ankomst  till  landet, bröt  ett uppror ut  som  leddes av 
Bābīrörelsens inre kretsar. Huvudupproret pågick i ungefär ett halvt år och 
kvästes först i maj 1849; då hade Wallin redan återvänt till Irak. Flera mindre 
uppror bröt ut  runt om i  Iran, slutligen avrättades Bāb den 9  juli 1850 och 
några år senare, 1854, hade Bābīupproren upphört helt. Trots att det inte är 
relevant  för Wallins  resa  till  Persien  kan  det  nämnas  att  Bābīdoktrinerna 
senare  återuppstod  i  formen  av  tidig bahai. Även om bahaierna  i  dag  inte 
alltför ivrigt erinrar sig sin shiitiska bakgrund startade bahai de facto som en 
shiitisk rörelse innan den utvecklades till en världsreligion.
Det är en aning förvånande att Wallin inte skrev någonting om denna Bābī-

rörelse,  som  förorsakade  en  sådan  oro  runt  om  i  landet,  fastän,  det måste 
erkännas, huvudsakligen i andra områden än de han vistades i. Även i andra 
avseenden var Wallin mer intresserad av att iaktta sin näromgivning än av att 
skildra händelser som han endast hade hört talas om eller läst om.
Persiens  inre  tumult  förhindrade  shahen  från  att  aktivt  bygga upp  riket, 

vilket  på  lång  sikt  försvagade  landet,  ett  faktum  som  blev  mer  kännbart 
mot  slutet  av  århundradet.  Kulturellt  var  Persien  också  något  slumrande 
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under mitten  av  1800-talet.  Det  föregående  århundradet  hade  bevittnat  en 
del intressanta utvecklingslinjer inom filosofin och gett upphov till enstaka 
författare  vars  produktion  fortfarande  anses  vara  läsvärd.  1800-talets  mitt 
producerade däremot ytterst få intellektuella som lämnade bestående intryck 
i Persiens nationella historia. Det intellektuella klimatet vacklade mellan ett 
urgammalt, förlegat paradigm och ett modernt västinspirerat paradigm som 
inte ännu var helt accepterat. Det här var den värld Wallin kom till, men vad 
tänkte han om den?

*

Inom den akademiska världen var de lärda fortfarande flerspråkiga vid 1800-
talets mitt. En arabist kunde läsa åtminstone persiska och turkiska och för det 
mesta var  inte heller sanskrit  för exotiskt för honom. I Finland har studier 
i  arabiska  och  turkiska  traditionellt  haft  en  starkare  ställning  än  studier  i 
persiska.1  Wallins  lärare  och  vän  Gabriel  Geitlin,  professor  i  orientalisk 
litteratur 1835–1849 (och därefter professor i exegetik), hörde till de få som 
hade  ägnat  persiskan mer  än  flyktig  uppmärksamhet. Han  publicerade  sin 
Principia grammatices neo-persicae 1839–1846, precis innan Wallin besökte 
Persien under qajardynastin. Grammatikan var  inte dålig  enligt den  tidens 
standard  och  kan  till  och  med  i  dag  användas  förtjänstfullt  för  studier  i 
skriven klassisk persiska. Detta trots att den är långt ifrån den nivå som Geit-
lins  andra  framgångsrika  student Wilhelm  Lagus  (1821–1909)  nådde  med
sin arabiska grammatika (Lärokurs i arabiska språket I–IV, 1869–1878) som 
skulle  ha  väckt  stort  intresse  inom den  akademiska  världen,  om den  hade 
skrivits på något annat språk än svenska. Geitlin var den som Wallin huvud-
sakligen  korresponderade  med  och  det  vi  vet  om Wallins  resor  i  Persien 
framgår främst av två mycket långa brev som Wallin skrev till Geitlin. Båda 
breven är återgivna i sin helhet i detta band (se s.169–249, 259–383). 
Geitlin, och efter honom Mīrzā Ismāʽīl i S:t Petersburg 1841, hade under-

visat Wallin i persiska och när Wallin var i Persien 1848 verkar han ha klarat 
av att kommunicera på det  lokala språket. Före resan närde han  tanken att 
han  skulle  ha  tillfälle  att  lära  sig  persiska  bättre  och  närmare  bekanta  sig 
med landets litteratur.2 Det förra uppnådde han också, men däremot finns det 
inga tecken på att hans kunskaper om persisk litteratur skulle ha stärkts 1848.
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Wallin hade redan före Persienresan hävdat att hans modersmål var persiska, 
men detta var  i Katarinaklostret på Sinai där munkarna  inte hade möjlighet 
att avgöra riktigheten i detta påstående.3 När han var i sällskap av muslimer 
hävdade han oftast att hans modersmål var ett centralasiatiskt turkiskt språk, 
trots att hans kunskaper i turkiska också var begränsade. Båda dessa påståenden 
gjorde han för att undvika allmän uppmärksamhet och för att  lindra känslan 
av att vara en främling i den islamiska världen. Wallin reste som muslim och 
undvek onödiga kontakter och förbindelser med européer,  risken för att han 
skulle dra nyfikenhet till sig var mindre om han sade sig tala persiska eller ett 
turkiskt språk än om han hade erkänt att svenska var hans modersmål.
I vissa fall kan vi också i Wallins brev och dagböcker urskilja hans begrän-

sade kunskaper  i persiska. När han berättar om hur Ḥāfiẓ  läses  tycker han 
att persiskan låter magisk,4 och man kan fråga sig om inte detta åtminstone 
till  en del berodde på att persiskan var ett  språk han endast delvis  förstod 
och att det därför hade en exotisk klang. Samma fråga uppstår då han jämför 
arabiskt och persiskt sagoberättande till den senares nackdel.5 Han hänvisar 
till arabiskans ädla enkelhet i jämförelse med persiskans mångordighet och 
självhävdelse, men det kan också bero på nyanser han  inte uppfattade och 
på en begränsad förmåga att uppfatta ordlekar, metaforer, anspelningar och 
dylikt  i  persiskan.  I  samma  brev  beskriver  han  också  en  taʽziya-pjäs  om 
Ḥusains lidanden med ackompanjerande rawḍa-khwānī, religiöst berättande 
sånger, som han närvarade vid. Han erkänner att han hade svårigheter med 
att följa berättelsen eftersom han inte förstod mycket av vad som sjöngs. Till 
Wallins fördel måste dock erkännas att det inte är någon lätt uppgift att följa 
en berättelse som sjungs och som alla andra i publiken känner till. Wallins 
persiska  var  begränsad,  men  uppenbarligen  ändå  tillräcklig  för  normal 
kommunikation och för att uppfatta innehållet i texter, även om han inte var 
förmögen att uppskatta alla deras stilistiska finesser.
Arabisten Wallin  intresserade  sig  egentligen  aldrig  för  detta  indoeuro-

peiska  språk och dess  litteratur,  i motsats  till  hans mycket berömda yngre 
samtida, Theodor Nöldeke (1836–1930). Trots Nöldekes omfattande meriter 
i  arabiska  och  semitiska  studier  och  hans  djupa  kunskap  och  inträngande 
förståelse  av  arabisk poesi,  ansåg han  alltid  att  Persien och dess  litteratur 
var honom kärare och stod honom närmare än den beduinpoesi som araberna 
själva beundrade. På sina äldre dagar erkände Nöldeke att han aldrig hade 
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förstått  sig  på  den  förislamiska  beduinpoesin,  som  han  (och många  andra 
med honom) ansåg vara monoton,  förvirrande och,  uppriktigt  sagt,  tråkig. 
Den  vidare  kretsen  av  1800-talets  läsande  allmänhet  delade  denna  åsikt. 
Medan Goethe hade gjort Ḥāfiẓ till ett känt namn i den tyskläsande världen 
(mer  eller mindre hela Europa under  en  tid då  till  och med brittiska  lärda 
läste  tyska)  sedan början av  seklet,  startade Edward FitzGerald en verklig 
vurm för ʽUmar Khayyām under de fyra sista decennierna av samma sekel. 
Arabisk  poesi  framkallade  inte  en  sådan  entusiasm  bland  publiken  under 
1800-talet och av den arabiska litteraturen var det endast Tusen och en natt 
som verkligen hittade fram till de europeiska läsarnas hjärtan.
Med Wallin var det däremot tvärtom. Hans kunskap och intresse i persiskan 

var  marginell  och  han  skrev  aldrig  något  seriöst  vetenskapligt  arbete  om 
Persien och dess kultur. Avsaknaden av entusiasm inför persiska angelägen-
heter syns i hans brev och dagböcker. I Egypten var han tillfreds fastän han 
stundvis var kritisk gentemot egyptierna, och inte alla hans anteckningar om 
dem är skrivna  i en smickrande  ton. På Arabiska halvön bland beduinerna 
var han översvallande och kände sig som hemma (fastän han då och då hade 
hemlängtan till Finland och Europa) medan Persien för honom var – ja, till 
att börja med inte ett arabiskt land.
Wallin  delade  också  den  förhärskande  åsikten  att  arabernas  islam,  sun-

nismen, representerade den äkta islam medan shia endast var en halvhjärtad 
version frambringad av perserna. Fastän uppfattningen inte är historiskt helt 
korrekt – de första shiiterna var naturligtvis araber och det fanns, och finns 
fortfarande,  en  hel  del  arabiska  shiiter  i  Irak  och Libanon  –  hade  Persien 
blivit ett shiitiskt land vid början av 1500-talet, och i arabernas och turkarnas 
ögon var shiit och perser mer eller mindre samma ord. Den här ståndpunkten 
övertogs  också  av  västerländska  lärda  och  perserna  själva  fogade  sig mer 
än gärna. Ryssland var redo att se sig självt som representant för den orto-
doxa kyrkan och  som ”beskyddare”  av dess  svagare  trosfränder  runt  om  i 
världen och Persien hade alltid visat liknande tendenser angående shiiterna. 
Wallin visste naturligtvis att det också fanns arabiska shiiter, men för honom 
utgjorde ändå perserna normen inom shia.
Ett annat ofta diskuterat ämne var vilken av islams grenar som låg närmast 

den ”ursprungliga” islam, vad det sedan må betyda. Från ett modernt histo-
riskt  perspektiv  utvecklades  båda  grenarna  under  det  sjunde,  åttonde  och 

WALLIN V.indd   14 1.12.2014   11.34



15

delvis också det nionde seklet på sätt som distanserade dem från den islam 
som finns i Koranen. Å andra sidan kommer man lätt till slutsatsen att den 
”ursprungliga” islam av Muḥammad och Koranen till sitt innehåll måste ha 
varit av en relativt enkel konstruktion, och att den snarare var en produkt av 
en ökenkultur med oaser och kameler än av den förfinade urbana persiska 
kulturen på 1800-talet. 
Vilken den historiska sanningen än må vara, verkar ”äkta” islam för Wallins 

del ha representerats av en blandning mellan sunniislam och beduinsk religiös 
slapphet.  Islam  var  en  enkel  ökenreligion,  född  i  det  landskap  beduinerna 
bebodde,  och  det  var  endast  beduinernas  avsaknad  av  djup  religiös  känsla 
som fjärmade dem från denna islam. Näst bäst, enligt Wallin, var den typen av 
sunniislam som fanns i Kairo. Perserna och shiiterna var någonting helt annat 
med sina martyrer och kapell, lokala vallfärder och ritualer. Klarast uttrycker 
sig Wallin kring detta i sitt brev till Geitlin (13/9 1848, se s. 254) då han skriver: 

Islam är en öknens planta, trifves egentligen ej annorstädes och slår ej riktigt 
rot i någon annans, än en äkta Arabs hjerta; hos Turken och Persern är den en 
drifhusplanta, gödd af lättrogenhet, tanklöshet och gammal vana.

Fastän detta kan tolkas som en aning kritiskt gentemot islam i allmänhet tror 
jag  att  uttalandet  först  och  främst  skall  läsas  från  ett  arabiskt  perspektiv; 
för Wallin, liksom för många araber, var perser och till och med sunnitiska 
turkar inte ”äkta” muslimer. 
I ett annat brev till Geitlin (15/4 1849) upprepar Wallin i stort sett samma 

åsikt  och  tillägger  att  en obildad och  försumlig beduin  är  en mera genuin 
muslim än en lärd perser. Islam passar endast för öknens söner, säger han i 
gillande ton. Och förvisso, Wallin kände sig som hemma bland beduinerna 
och hade inga problem med islam då han var bland dem. Det är äktheten som 
räknas:  eftersom  islam  för Wallin var  arabernas  religion borde den  stanna 
bland dem och perserna borde ha sin egen religion. Märkligt nog kommen-
terar Wallin inte zoroastrianismen överhuvudtaget i sina skrifter. Vad gäller 
perserna ansåg alltså Wallin att islam var ett främmande drag hos dem. Detta 
passar bra ihop med den respekt han känner för deras kunskaper om sitt eget 
lands förflutna, som, naturligtvis, var förislamiskt.6

Wallin kallar  till  och med  sig  själv  sunni  i  ett  brev  till Geitlin daterat  i 
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Baghdad den 13  september 1848, och oftast  togs han också  för sunni.7 Vid 
detta tillfälle talar han dock om den roll han hade tagit i Kairo, men i ett visst 
avseende hade masken åtminstone delvis blivit hans riktiga ansikte.
Detta ligger i linje med Wallins mycket negativa kommentarer om ʽārifer, 

eller mystiker, som han träffade i Persien, i ett brev till Geitlin (15/4 1849). För 
honom var de ateister eller rationalister, falska i sin islamiska tro och alltför 
benägna att frottera sig med icke-muslimer (en modern forskare skulle antag-
ligen uppskatta deras tjänstvillighet och öppenhet gentemot andra religioner). 
Här är perspektivet den lojala sunnins, förskräckt över de till synes relativis-
tiska  idéerna bland dessa mystiker. Orsaken  ligger därmed  inte  i att Wallin 
var fientligt inställd mot islam utan i att han föredrog äkthet, och för honom 
var islam äkta endast i öknen eller, i ett vidare avseende, bland araberna. Följ-
aktligen ogillade han ʽārifer eftersom de i hans ögon inte var äkta muslimer.
Samma förkärlek för äkthet kan ses i Wallins kommentarer om det persiska 

passionsspelet  taʽziya.8 Wallin tyckte väldigt mycket om spelet, fastän han 
på  grund  av  språket  hade  problem  att  följa  med  handlingen,  men  en  sak 
störde honom storligen. Spelets huvudpersoner är Ḥusain och andra  tidiga 
araber, men skådespelarna uppförde sig på scen på ett sätt som perser skulle 
ha gjort. Wallin fann detta oroande, en arab skulle inte vältra sig i sentimen-
tala avsked eller ha föraningar om en kommande katastrof. 
Detta avsnitt är avslöjande. För Wallin utgör den samtida beduinen normen 

och han blir besviken då någon eller någonting inte lever upp till denna norm. 
Wallin  inser  själv  att  karaktärerna  i  ett  skådespel  inte  alltid  är  autentiska  – 
Shakespeares Julius Caesar är  inte  romare, säger han – men det verkar som 
om han åtminstone i detta fall gärna skulle ha sett dem som äkta. Härtill bör 
tilläggas det pikanta i att Ḥusain inte alls var en beduin från mitten av 1800-
talet utan en småstadsarab från mitten av 600-talet. Detta insåg Wallin aldrig 
utan delade den utbredda tron att saker och ting aldrig förändras i öknen. (De 
genomgår  eventuellt  förändring  långsamt,  men man  borde  inte  hoppa  över 
årtusenden riktigt så lätt som Wallin och största delen av hans samtida gjorde.)
Passionsspelet  och  rawḍa-khwānī  (sjungna  martyrtexter)  är  typiska  för 

shiaislam. I brevet till Geitlin daterat den 15 april 1849 berättar Wallin hur 
jämrandet, som publiken storgråtande tog del av, irriterade honom. Här kan 
man anta att det är hans personliga bakgrund som har sitt finger med i spelet. 
En  finländsk 1800-talslutheran  växte  upp  i  en mer  återhållsam kultur  som 
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inte direkt uppmuntrade känsloyttringar. En katolsk iakttagare skulle even-
tuellt ha haft lättare att förstå publikens reaktion, som jag personligen alltid 
har funnit mycket rörande, till den grad att jag en gång lämnade en föreställ-
ning tårögd. 
I Najaf (Irak), eller Mashhad ʽAlī som staden också kallas, finns shiiternas 

första  imam ʽAlīs gravmoské som Wallin besökte före resan i Persien. I ett 
brev till Geitlin (2/8 1848) kommenterar han moskén, som är byggd av perser, 
och dess arkitektur. Först beskriver han hur moskén är dekorerad med  fina 
målningar och skulpturer i persisk stil (”i pers. smak utsirad med fint målar 
o. sculptur arbete”), men senare i meningen dyker plötsligt hans förkärlek för 
det  arabiska upp:  ”och  saknande den arab.  imposanta  enkelheten”.  I  denna 
mening återfinns naturligtvis också influenser från Winckelmanns edle Einfalt
und stille Grösse från det föregående århundradet, men Wallins förkärlek för 
det  enkla  var  troligen  åtminstone  delvis  baserad  på  att  det  var  frågan  om 
arabisk enkelhet.
Ett annat avsnitt relaterar Wallins uppfattning om skillnaden mellan luth-

ersk och ortodox kyrkoarkitektur, lite lik skillnaden mellan 1800-talets sunni- 
och shiamoskéer. Som lutheran ser Wallin de persiska/shiitiska moskéerna – 
underförstått lägrestående än den imponerande enkelheten i arabiska/sunniska 
moskéer – som besläktade med ”våra Ryska [i.e. ortodoxa] kyrkor” (vilket de 
också var, med inflytande från båda hållen). Den enkla kalkfärgade lutherska 
kyrkan är underförstått överlägsen den utsmyckade ortodoxa kyrkan, precis 
som  den  arabiska/sunniska  moskén  är  överlägsen  den  persiska/shiitiska 
moskén, oavsett den utsökta yrkesskickligheten i den senares utformning.
Kanske borde vi också inläsa någonting liknande i Wallins anteckningar 

om  de  shiitiska  helgonen.  För  en  lutheran  var  helgon  och  vördnaden  för 
dem – en lutheran skulle antagligen ha använt ordet ”dyrkan” på 1800-talet 
– någonting misstänkt katolskt, en aspekt av papismen och den ”degenere-
rade”  form av kristendom den  representerade. På en  folklig nivå vördades 
visserligen helgon också inom sunni, men wahhabiterna på Arabiska halvön 
var avogt inställda till helgon och till och med i Kairo svävade en viss miss-
tänksamhet  gentemot  den  folkliga  religionens  helgon  och  deras  gravar. 
För  shiiterna  däremot  var  vördnaden  för  imamerna  och  deras  efterföljare, 
imāmzāderna, och deras gravar och minnesmärken en väsentlig del av också 
de lärdas religion.
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I  samma  brev  från  den  2  augusti  1848  beskriver Wallin  de  shiiter  som 
önskar dö i den heliga trakt där ʽAlī dog som dårar: 

Dårar af Pers. o. Arab. Shiiter samla sig här omkring deras helgons graf: göra 
här sina böner o. skatta sitt lycklige att här få dö: de dårarne! 

Han fördömer dem emellertid inte utan tillägger att mänsklig dårskap trots 
allt har skapat allting som är stort och fint i världen. Volens nolens, han måste 
medge att när allt kommer omkring gäller edle Einfalt inte för allting och det 
finns mänskliga behov som motvikt till ädel enkelhet. 
Fastän Wallin föredrog beduinerna var han ursprungligen ingalunda ovän-

ligt  inställd  gentemot perserna.  I  brevet  från den 2  augusti 1848  beskriver 
han också sin vistelse bland perserna i Mashhad ʽAlī som ganska trevlig men 
säger ändå att han  inte kan påstå att han skulle ha vunnit någonting på att 
byta ut beduinernas sällskap mot persernas: 

Jag bor nu här midt ibland Perser och natten om kurrar kaljân och glammas på 
den sånggnolande persiskan och ehuru jag ej kan säga att jag vunnit på bytet 
af dem mot öknens Araber, så är det hyggligt sällskap nog.

Sina  nya  grannar  associerar  han  med  att  sitta  overksam med  vattenpipan 
bubblande, en association som kunde vara tagen direkt ur en samtida skild-
ring av italienarna och deras dolce far niente, endast med vattenpipan utbytt 
till ett glas grappa. Sett från ett finländskt lutherskt perspektiv, förstås. 
Denna utsökta sysslolöshet begränsade sig dock inte endast till perserna. I 

dagboken använder Wallin upprepade gånger detta uttryck både om araberna9 
och om sig själv10. Även vännen Wilhelm Lagus informerar oss om att den 
unge Wallin under sommaren njöt av dolce far niente i den finska skärgården 
och  bekräftar  således  Wallins  sporadiska  fallenhet  för  lättja.  Detta  som 
påminnelse om att Wallins anteckningar om perserna inte ska läsas isolerade 
från hans övriga anteckningar och brev.
Wallin kommenterade även perserna som folk. Han anser dem vara ”full-

komliga Européer eller vesterlänningar  till  sina  seder och  tankar,  ty ehuru 
de bekänna Islamläran har denna ingen rot i deras hjertan”11 och några rader 
längre ner säger han att han i persiskt sällskap ofta känner sig som om han 
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var omgiven av européer. Den underförstådda tanken här är att araberna skiljer 
sig mera från européerna än perserna gör.
Wallin visste mycket väl att persiskan var ett indoeuropeiskt språk och vid 

mitten av 1800-talet ansågs språk och ras – för att använda den term som skulle 
ha använts av Wallins samtid – i hög grad vara egenskaper som förenade folk-
grupper. Perserna  talade  ett  indoeuropeiskt  språk, ergo,  de var  indoeuropéer 
och med  andra  ord  så  gott  som  européer.  Detta  kan  ha  förstärkt  tanken  att 
perserna  var mer  européer  än  araberna, men vi  skall  inte  begå misstaget  att 
påstå att kommentarer sprungna från 1800-talet är ideologiska när de i själva 
verket inte är det. I viss mån skilde sig perserna från araberna och stod närmare 
västerlänningarna även utan någon ideologisk bakgrund. Det vi ibland leds att 
uppfatta som en ideologisk eller subjektiv kommentar kan i själva verket vara 
baserad på en riktig uppfattning av verkligheten, ett faktum som ofta ignoreras 
inom den så kallade orientalismdiskussionen.
Wallin själv var väl medveten om att han hade en del förutfattade meningar om 

perserna. I ett av breven till Geitlin (15/4 1849) beskriver han sina förväntningar 
inför Persienresan med att han förväntar sig att få se ett land såsom det beskrivs 
i  landets  litteratur,  rikt på  rosor och näktergalar.  (Han visste dock mycket väl 
att  det  inte  vara  säsong  för  rosor.) Trots  att  han  inte  var  fri  från  förutfattade 
meningar lyckades Wallin, som den goda forskare han var, känna igen flera av 
dessa fördomar i sig själv och observera världen omkring sig relativt objektivt.
Wallin rapporterar också i ett brev till Geitlin (13/9 1848) att perserna anses 

vara  ett  konstnärligt  folk.  Han  verkar  acceptera  detta  fastän,  som  vi  redan 
har sett, han vid  flera  tillfällen  föredrar den ädla enkelheten bland (beduin)-
araberna. Han kommenterar även persernas artighet i en fördelaktig ton. 
En sak som i Kairo hade förvånat Wallin var hur lite egyptierna reste. De 

flesta Kairobor hade aldrig sett pyramiderna fastän de enligt honom utgjorde 
en fascinerande syn och låg precis runt hörnet. I Persien intogs han av persernas 
reslust. Alla verkade vara på resande fot, och de lokala vallfärderna till marty-
rernas gravplatser ansåg han vara motiverade snarare av persernas lust att röra 
på sig och se världen än av religionen. Även om han endast konstaterar detta 
utan att kommentera det mer utförligt kan man gott gissa  sig  till  att Wallin 
värdesatte reslusten positivt. Själv tillbringade han största delen av sitt vuxna 
liv på resande fot och njöt av  livet bland beduinerna som också spenderade 
stora delar av sina liv i rörelse.
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Brevet till Geitlin från den 13 september 1848 är en god källa till jämförelser 
mellan perser och araber.12 I brevet diskuterar Wallin den ömsesidiga konkur-
rensen mellan  araber,  perser  och  turkar. Eftersom de  två  senare  under  flera 
århundraden hade varit de dominerande nationerna i området är det förståeligt 
att  en  hård  konkurrens  hade  utvecklats  också  på  en  folklig  nivå.  Turkiska 
arméer hade upprepade gånger  invaderat Persien, bränt och plundrat  landet, 
och nästan lika många gånger hade shahens arméer gjort sig visiter till Anato-
lien. Araberna glömde inte och lät inte heller andra glömma att deras språk var 
Koranens språk och att de var de sanna muslimerna, speciellt i jämförelse med 
perserna som inte talade det heliga språket och därtill ansågs vara kättare av 
sina grannar som huvudsakligen var sunni. Det är därför inte förvånande att 
perserna för sin del också sneglade misstänksamt på araberna.
I brevet till Geitlin från den 15 april 1849 jämför Wallin folket och basaren 

i  Kirmānshāh  i  negativ  ton  med  vad  han  hade  upplevt  hos  araberna.13  I 
Kirmānshāh var människorna  fula med  sina ”dystra  tysta opium ansigten”, 
som påminde honom om synen i ett bårhus han en gång hade besökt. De som 
såg friska ut var å andra sidan enligt honom uppsvällda och övergödda, till 
utseendet påminde de kanske närmast om vinflaskor. Magra eller feta, Wallin 
såg inte på dem med välvilliga ögon.
 Fastän han var mycket negativ i sina åsikter om Kirmānshāh erkände Wallin 

– eventuellt som en senkommen tanke eftersom han skrev brevet till Geitlin i 
efterhand, efter att han hade återvänt från Persien – att även om österlänning-
arna  föredrog att  småprata  i  stället  för att  läsa eller  tala  seriöst var det mest 
sannolikt bland perserna man kunde finna personer som läste sina gamla klas-
siker (nationaleposen Shāhnāme och Saʽdīs arbeten nämns här som exempel). 
Wallin, som den 1800-tals vetenskapsman han var, hade lärt sig att värdera dessa 
klassiker högt. I Isfahan träffade han en 17-årig ung man som imponerade på 
honom med sitt myckna läsande. Detta gav honom också tillfälle att kommen-
tera saken på en mera allmän nivå: perser läser mer än araber. Samma gällde 
graden av läs- och skrivkunnighet som var avsevärt mycket högre i Persien än 
i  arabiska  länder. Han  kommenterade  vidare  attityderna  gentemot  inlärning. 
Medan en persisk far kunde ses bära sin ovilliga son till skolan på sin egen rygg 
kunde en arabisk far förbjuda sin son att gå till skolan. Wallin tillägger dock i 
uppskattande ton att araberna lär sig mera utantill och att deras utbildning är 
därför mera grundlig, en åsikt som troligen inte delas av många i dag.
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Personligen föredrog Wallin själv ofta småpratet framför klassikerna. Han 
skrev  sina  viktigaste  vetenskapliga  arbeten  om  de  arabiska  dialekter  som 
talades av vanliga människor. Han skrev visserligen sin professorsavhandling 
om en sufidikt, men han erkände att han gjorde det halvhjärtat och publika-
tionen  (Carmen elegiacum Ibnu-l-Faridi cum commentario Abdu-l-Ghanyi, 
1850) visar också att han saknade intresse för ämnet. Wallins inställning kan 
också  urskiljas  i  hans  anteckningar  om  Bīsitūn  i  det  nyss  nämnda  brevet 
till Geitlin;  de  praktfulla  akemenidiska  inskriptionerna  intresserade  honom 
mycket mindre än de folkliga historierna och legenderna om själva platsen. 
För  honom  räckte  det med  lokalbefolkningens  småprat  och  han  gjorde  sig 
inte, det visserligen stora, besväret att klättra upp för att beskåda texterna som 
då nyligen hade dechiffrerats – Henry Rawlinson hade publicerat den första 
delen  av  sina  studier 1847  och  den  andra  delen  utkom 1849. Wallin  tillade 
att medan  persiska  resenärer  och  dervischer  gjorde  sig  besväret  att  gå  och 
betrakta inskriptionerna som låg endast en bit ifrån skulle araber inte ha gjort 
det. Det här var inte den enda gången Wallin uppförde sig som en riktig arab.
Trots att han själv inte vara speciellt entusiastisk över förislamiska akeme-

nidiska inskriptioner förebrådde han perserna för att ha gett upp sitt ursprung-
liga förislamiska språk.14 Likaså verkar han ha anklagat dem för att ha antagit 
islam, en religion som han däremot gärna såg araberna sluta sig till. Under 
en hetsig diskussion med några av hans nyfunna persiska vänner som angrep 
honom  för  hans  förmodade  sunniislam,  gick  Wallin  till  motangrepp  och 
beskyllde perserna för att ha övergivit sitt ursprungliga språk och halvhjärtat 
anammat  ett  nytt  (arabiska)  som  de  till  syvende  och  sist  inte  behärskade, 
vilket resulterade i en oren blandning, ”nonsens” som han kallar det.15

Argumentet yttrades eventuellt ursprungligen med glimten i ögat, orsakat 
som det var av persernas tjat om religiösa frågor. Men Wallins senare kom-
mentarer  visar  att  hans  åsikt  om  det  persiska  språkets  korrumperade  till-
stånd  var  allvarligt menat  (de  ”korrumperade”  arabiska  dialekterna  tyckte 
han däremot var fascinerande). Dessa senare kommentarer kommer inte från 
diskussionen med perserna utan från hans anteckningar till Geitlin, som – det 
ska kanske upprepas här – nyligen hade publicerat en persisk grammatika. 
Wallin konstaterar att precis som den stela franskan behöver lite kraft och liv 
från den lediga och högtflygande betoningen i tyskan (en modern författare 
skulle dock troligen se de två språken i ett litet annat sken), skulle det mycket 
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berusade persiska språket behöva ett glas klart arabiskt mineralvatten. Men 
perserna smuttade endast skummet av glaset och lämnade det friska vattnet, 
som de fann motbjudande, och därmed bara tilltog deras rus (en sats som man 
kan  se  som ett översättningslån  från persiskan – här  lät Wallin  sig uppen-
barligen själv ryckas med av de österländska retoriska bilderna). På det hela 
taget var persiskan inte språket för arabisten Wallin.
Intressant är också det som Wallin rapporterar att en ung sayyid (en för-

modad ättling till profeten Muḥammad) hade svarat på hans argument. Denne 
unge man verkar ha varit nationalist, ungefär i linje med pahlavishaherna ett 
århundrade senare eller anhängarna av shuʽūbīya (en nationalistisk rörelse) 
ett årtusende tidigare. För den unge mannen hade de ursprungliga perserna 
varit  överlägsna  alla  andra.  Inte  ens  profeter  som  hade  skickats  till  andra 
folk  hade  vågat  sig  på  att  komma  till  Persien  eftersom  de  visste  att  den 
persiska vetenskapen och civilisationen var överlägsen deras. Franker och 
indier däremot hade kommit  till Persien för att dricka ur denna visdomens 
källa  –  shuʽūbīerna hade  på motsvarande  sätt  hävdat  att  antikens  visdom 
hade  lånats  från Persien. Till denna mycket nationalistiska  tolkning av det 
förflutna tillade den unge mannen att mullorna sedan hade förvanskat språket 
genom att införa så många främmande ord i det att det var nästan omöjligt att 
rycka upp dessa ogräs med rötterna utan att rubba hela det lingvistiska fältet. 
Även om denna åsikt inte vann genklang bland de övriga perserna i diskus-

sionen visar den på ett drag som är utmärkande för den persiska kulturen; 
inom den har nationalism och  islam alltid  levat  tillsammans  i en obekväm 
kombination.  Perserna  är  stolta  över  sitt  förflutna men  också  ofta mycket 
religiösa. Detta kan leda till en märklig kombination där Muḥammad räknas 
som ”vår” profet – som Wallin säger att den unge mannen gjorde – samtidigt 
som perserna ses som överlägsna araberna. Denna kombination banade utan 
tvivel väg för införandet av shia som statsreligion i Persien under början av 
1500-talet eftersom shia gjorde det möjligt för många perser att ha sin ”egen” 
nationalistiska version av islam. 
Det Wallin säger om språket gäller enligt honom också det persiska köket. 

I samma avsnitt i brevet till Geitlin beskyller han det persiska köket för att 
överdriva  i  allting  och  blanda  kryddor  i  stället  för  att  hålla  sig  till  enkla 
råvaror, servera dem mer eller mindre som de är och använda färre kryddor. 
Det verkar som om Wallin skulle ha uppskattat pilaf, men de andra maträt-
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terna  fann han motbjudande eftersom  ingenting  serverades  i  en oförändrad 
eller oblandad form. Köttet kokades hela dagen och kryddades så att det var 
omöjligt att veta vad man åt.
Wallin  tillägger  att  samma  överdrivna  utarbetning  är  ett  problem  inom 

persisk litteratur. Man är här benägen att döma strängt och säga att Wallin var 
oförmögen att uppskatta de detaljer han inte förstod, men det måste erkännas 
att  han  inte  var  ensam om denna  åsikt.  På hans  tid  dominerades  litteraturen 
av sabk-e Hindī,  eller  indisk  stil,  som även  i dag anses vara väldigt  svår att 
förstå, och vid sidan av egentliga experter var det få som läste författare som 
till exempel Bīdil-e Dihlavī (1642–1720) av purt nöje. Wallin fäster emellertid 
ingen uppmärksamhet vid den indiska stilens diktare så han kunde lika väl syfta 
på Ḥāfiẓ och Saʽdī och då blir det genast svårare att hålla med honom. Kanske 
förstod han helt enkelt inte att beduinpoesin som han själv tyckte om var lika 
svår och oklar att förstå för en person som behärskade arabiskan sämre än han.
Wallin diskuterar sällan sin inställning till persiska klassiker, eller samtida 

persisk litteratur för den delen, och det verkar som om hans läsning av dem 
inte var alltför omfattande. Då han var i Shiraz besökte han Saʽdīs grav och 
talar i mycket beundrande ordalag om honom. Han nämner Saʽdīs Gulistān 
och Būstān,16 de två verk som de flesta orientalister kände till på den tiden, 
den förra var därtill en bästsäljare på flera europeiska språk på 1600-talet och 
välkänd därefter också. Man bör emellertid komma ihåg att speciellt Gulistān 
var allmänt som basverk för persiska texter och till och med användes som 
nybörjarbok  av  brittiska  tjänstemän  i  Indien,  där  britterna  först  använde 
persiska som förvaltningsspråk och inte engelska. Gulistān är dessutom full 
av arabiska talesätt och arabisk vokabulär, vilket gjorde den mera tilltalande 
för Wallin. Hans  uppskattning  för  Saʽdī  kan  åtminstone  delvis  bero  på  att 
Saʽdīs enkla vers i Būstān var mera tillgängliga för Wallin än största delen av 
den persiska lyriska poesin.
Mot den bakgrunden är det inte förvånande att Wallin talar i varma ordalag 

om Saʽdī som författare men inte säger någonting om Ḥāfiẓ dikter, inte ens då 
han berättar om sitt besök till Ḥāfiẓ grav.17 Han nämner kort den berömmelse 
Ḥāfiẓ, ”Det fördoldas tunga” (Lisān al-Ghayb) som persernas älskar att kalla 
honom,  åtnjöt  bland  perserna men  har  ingenting  annat  att  säga  om honom 
utan  låter  oss  endast  veta  att  där Goethe  och  Schiller  tävlar  om  tyskarnas 
sinnen, gör Ḥāfiẓ och Saʽdī detsamma om persernas, som om hans kunskap 
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Liksom H. āfiz.  finns Saʽdīs grav i en trädgård i utkanterna av Shiraz. 

På graven är strofer från hans dikter ingraverade.
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om Ḥāfiẓ skulle ha begränsat sig till detta. I själva verket kan det också bra 
ha varit så. Inte ens när han kom tillbaka från besöket till graven dök han ner 
i Ḥāfiẓ Dīvān utan tillbringade kvällen med att läsa en litograferad upplaga 
av Anvār-i Suhailī som han nyligen hade köpt. Också denna bok var populär 
bland  både  orientalisterna  och  lokalbefolkningen  och  innehöll  djurfabler 
skrivna på enkelt språk – ifall man läser arabiska. För en enspråkig perser 
var boken svårare att förstå.
Att Wallin var mer intresserad av arabisk än persisk litteratur syns endast 

delvis  i  de  inköp  av manuskript  han  gjorde  på  uppdrag  av  universitetet  i 
Helsingfors. Wallin skaffade visserligen fler manuskript och tryckta böcker 
på arabiska än på persiska, men han hade också många fler tillfällen att köpa 
arabiska böcker i Kairo än han hade att köpa persiska böcker under sin korta 
vistelse i Persien; han var där knappt fyra månader. Då han hade möjlighet, 
som till exempel i Paris,18 skaffade Wallin också persiska böcker (i detta fall 
en kopia av Gulistān) enligt de instruktioner han hade fått. 
Manuskriptsamlingen i Helsingfors – hur knapp den än är – innehåller några 

persiska manuskript som Wallin hade med sig hem till Finland. Via dem kan 
vi få en inblick i vad Wallin var intresserad av, även om vi måste hålla i minnet 
att inte endast hans personliga smak utan också omständigheterna och hans 
ekonomiska tillgångar satte gränser för vad han kunde köpa. De enda manu- 
skripten med anknytning till persisk litteratur är Saʽdīs Gulistān, dess arabiska 
kommentar, Saʽdīs Būstān, dess turkiska kommentar och Dīvān av Ḥāfiẓ,19 
därtill al-Ḥalīmīs persisk-turkiska ordbok som riktar sig till turkiskatalande 
som vill orientera sig i ett utsmyckat persiskt språk.20 Denna samling kan vi 
väl  kalla  för  ett  gör-det-själv-paket  för  nybörjare  i  persiska  på  1800-talet, 
utökad med den svårare klassikern Dīvān som förebilden inom den persiska 
litteraturen. Manuskriptsamlingen är ytterligare förstärkt med några tryckta 
persiska böcker, nämligen Gulistān och Pandnāme, en annan favorit i väst.21 
Wallin  tog naturligtvis  universitetets  behov och  instruktioner  i  beaktande 

då han gjorde  sina  anskaffningar. En  forskare  som varit mer  förtrogen med 
persisk litteratur skulle emellertid eventuellt ha tillåtit sig att köpa också andra 
verk. Vad gäller arabisk litteratur kan vi genast urskilja ett fastare och mera 
personligt  grepp  bakom  anskaffningarna,  som  innehåller  några  förvånande 
men intressanta val – till exempel Voltaires historia om den svenske kungen 
Karl XII i arabisk översättning och shejk al-Ṭahṭāwīs reseskildring från Paris.22
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Då och då hittar vi i Wallins dagböcker och brev tilläggsinformation om 
manuskript- och bokanskaffningarna. Följaktligen skrev han i dagboken från 
den 8 januari 1844 om sin likgiltighet inför ett tryckt band innehållande ʽAṭṭārs 
persiska Pandnāme och dess interlinjära arabiska översättning.23 Men också 
en  iranist  skulle  troligen  ha  förhållit  sig  ganska  svalt  till  bandet  eftersom 
Pandnāme  var  en  av  de  vanligaste  persiska  böckerna,  och  vi  vet  utifrån 
Helsingforssamlingen att Wallin slutligen ändå skaffade en kopia av den.24 
Wallin  fortsätter  brevet  till  Geitlin  från  den  15  april  1849 med  att  göra 

sig  lustig  över  den  vikt  perser  tillskriver  humoralpatologin,  en medicinsk 
teori som hade dominerat  från antiken fram till den moderna  läkekonstens 
tillkomst  i Europa under  renässansen och som fortsatte att dominera  inom 
den arabisk-islamiska traditionella läkekonsten. Han tyckte det var skrattre-
tande att perserna på fullaste allvar tog hänsyn till humoralpatologin vid sina 
måltider och åt ”het” mat ifall de förmodades lida av en ”kall” sjukdom, och 
vice versa. Humoralpatologin var visserligen föråldrad, men persernas diet 
var knappast mera skrattretande än många av dagens populära dieter, som en 
dag gör anspråk på att vara den ultimata nyckeln till hälsa medan vi därpå 
följande dag kan läsa i tidningarna hur skadliga de är.
Likaså  tyckte Wallin  att  persernas  vördnad  för  Koranen  som materiellt 

föremål var skrattretande. Det tyckte han också om istikhāra, det vill säga att 
spå genom att slå upp ett exemplar av Koranen (eller Dīvān av Ḥāfiẓ för den 
delen) på måfå och läsa den första versen på höger sida.25 Han ansåg att detta 
var någonting en arab inte skulle göra, åtminstone inte i samma utsträckning. 
Efter några positiva kommentarer om perserna och hur de kan  jämföras 

med européer är det något överraskande hur hårda ord Wallin använder om 
deras nationella karaktär i brevet till Geitlin (15/4 1849): om du vill komma 
överens  med  dem  måste  du  behandla  araber  som  vänner  och  perser  som 
drängar.26 Två gånger sammanfattar han sina åsikter om perserna i negativa 
ordalag,  båda  gångerna  efter  själva  resan.  I  brevet  till Geitlin  (15/4  1849) 
konstaterar han först utan omsvep att han inte tycker om perserna som enligt 
honom  är  fåfänga  och  korrumperade  och  jämför  dem  igen  negativt  med 
araberna. Senare i ett brev till greve Muchlinskij i januari 1852, ungefär sju 
månader före Wallins död, ger han en tillbakablick på vad som verkar vara 
hans slutomdöme om landet och dess folk: han skriver att han 1848 lärde sig 
att förakta det smaklösa och degenerade persiska folket.
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Wallins  inställning  till  perserna  försämrades  under  hans  besök  i  landet 
och efter resan verkar det som om han skulle ha bestämt sig för att han inte 
tyckte om dem. Han måste dock erkänna att vetenskapen och konsten är på 
en högre nivå bland perserna än bland araberna (brev till Geitlin 15/4 1849). 
Men  till  och  med  här  lyckas  han  vända  faktum  uppochner.  Perserna  kan 
verka mera civiliserade men i verkligheten har de endast halvhjärtat tagit till 
sig kulturen, som inte når djupare in i deras hjärtan och karaktär. Liknande 
missräkningar kan skönjas också i andra fall då han med höga förväntningar 
kom till ett  land men  lämnade det besviken. Det var endast beduinerna på 
Arabiska halvön som aldrig svek honom. 
Men trots detta slutomdöme är Wallins attityd gentemot och hans uppfatt-

ningar om perserna motsägelsefulla. Detta borde vi kanske  räkna  till  hans 
fördel eftersom en ensidig syn på vad perserna var eller  inte var skulle ha 
stämt  illa  överens med  verkligheten.  Bland  de  perser Wallin mötte måste 
det ha funnits både  irriterande och enfaldiga människor som tyckte om att 
baktala andra, men också charmiga personligheter som han kunde älska och 
respektera. Vad vi som läsare måste komma ihåg är att det material vi har till-
gång till inte var menat för publicering som sådant. De flesta kommentarer 
om perserna härstammar  från Wallins brev  till  hans vän Gabriel Geitlin.  I 
breven kunde Wallin fritt framföra sin åsikt om vad han hade sett, precis som 
vi kan då vi berättar om våra upplevelser i ett främmande land till en vän. 
Politiskt korrekt språkbruk hörde dock inte 1800-talet  till,  inte ens  i publi-
kationer, och  ifall Wallin  skulle ha  redigerat  sina brev eller dagböcker  för 
publicering skulle det fortfarande ha funnits kvar saker som eventuellt skulle 
ha varit stötande för vår moderna känslighet. Men fastän han inte skulle ha 
använt sig av ett politiskt korrekt språkbruk enligt vår standard, skulle han 
säkert  ha vägt  sina  åsikter mera noggrant  före publicering. Det  är  i  själva 
verket  lyckosamt att han inte redigerade sina  texter. Wallins ocensurerade, 
om än politiskt inkorrekta, röst i breven och dagböckerna är mycket intres-
santare läsning är en friserad redigerad version någonsin skulle ha varit.

Översättning av Patricia Berg
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1  Se allmänt Aalto 1971.
2   Brev till Geitlin 13/9 1848, se s. 255.
3   Brev till Geitlin 3/3 1847, se Wallin 2013, 

s. 346.
4   Dagbok 12/3 1845, se Wallin 2012, s. 305.
5   Brev till Geitlin 15/4 1849, se s. 263.
6   Brev till Geitlin 15/4 1849, se s. 369–370.
7   Till exempel breven till Geitlin 2/8 1848 

och 15/4 1849.
8   Brev till Geitlin 15/4 1849, se s. 350–353.
9   Dagbok 21/12 1843 i Alexandria, se Wallin 

2011, s. 76; dagbok 16/3 1845 i Kairo, 
se Wallin 2012, s. 308.

10   Dagbok 10/1 1844, se Wallin 2011, s. 103.
11   Brev till Geitlin 13/9 1848, se s. 253–254.
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13   Brev till Geitlin 15/4 1849, se s. 289.
14   Brev till Geitlin 15/4 1849, se s. 370.
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europeisk, dock mycket förenklad från 
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i knapphet av grammatikaliska ändelser 
och enkelhet i morfologin.

16   Brev till Geitlin 15/4 1849, se s. 301.
17   Brev till Geitlin 15/4 1849, se s. 358.
18   Dagbok 28/8 1843, se Wallin 2010, s. 114.
19   Aro 1958, nr. 77–81.
20   Aro 1958, nr. 88.
21   Aro 1958, s. 15–16.
22   Aro 1958, s. 16.
23   Wallin 2011, s. 102.
24   Aro 1958, s. 16.
25   Brev till Geitlin 15/4 1849, se s. 309–310, 

330.
26   Brev till Geitlin 15/4 1849, se s. 314.
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Persisk litteratur

Ja a k ko  H ä m e e n - A n t t i l a

 Persien har en lång litterär tradition vars  rötter  sträcker 
sig  tre  millennier  tillbaka  i  tiden.  Den  klassiska  litteraturens  period 

började på 800-talet och fortsatte fram till ca år 1500. Under Wallins vistelse 
i  Persien  rådde  den  så  kallade  postklassiska  perioden,  precis  innan  den 
västerländska  litteraturens  inflytande  ökade  och  den  moderna  litteraturen 
tog sin början i slutet av 1800-talet. 
I  motsats  till  modern  västerländsk  litteratur  ligger  tyngdpunkten  inom 

persisk litteratur på poesin, och prosan har snarare utgjort ett slags undantag. 
Poesin har sex huvudformer: heroisk epik,  romantisk epik, masnavī-poesi, 
lyrisk poesi  (ghazal),  hovpoesi  (qaṣīda)  riktad  till mecenater  och  fyrradig 
vers. 
Hjälteeposets främsta förebild var Firdausīs (d. 1020) Shāhnāme ”Konung-

arnas bok”, som skildrar Persiens nationella historia under den förislamiska 
tiden, från världens begynnelse fram till arabernas erövring. I Firdausīs verk 
har  kungarna  och  speciellt  deras  hjältar,  med  jätten  Rostam  i  spetsen,  en 
ledande  roll.  Firdausī  behandlade  också  i  förbigående  hjältarnas  kärleks-
äventyr, men först i senare litteratur utvecklades det romantiska eposet till en 
egen genre, vars mästare anses vara Niẓāmī (d. 1209). Huvudrollen i dessa 
verk innehas vanligen av ett kärlekspar som har plockats endera från äldre 
persisk  (t.ex. Khusrau och Shīrīn) eller arabisk  (Laylā och Majnūn) berät-
tartradition. 
Med masnavī-poesi avses korta berättelser skrivna i diktform. Var för sig 

utgör dikterna inte ett fullt epos, men hopslagna till samlingar kan de vara 
mycket  omfattande. Rūmīs  (d. 1273) Masnavī-ye maʽnavī  är  en  samling  i 
sex delar av berättelser hopplockade från olika källor som Rūmī har gett en 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

WALLIN V.indd   30 1.12.2014   11.34



31

diktform  och  en mystisk  betydelse  – masnavī-dikter  förekom mycket  just 
i  mystisk  litteratur.  En  annan  betydelsefull  masnavī-diktare  är  ʽAṭṭār  (d. 
1220), vars ”Fåglarnas parlament” (Manṭiq al-ṭayr) har översatts till så gott 
som alla stora kulturspråk, och också Saʽdīs Būstān ”Lustgården” har hittat 
sin väg till åtminstone de viktigaste språken. 
De lyriska ghazal-dikterna fokuserar på beskrivningar av kärlek och vin, 

ofta i kombination med varandra. Ghazal-genren har två mästare, Ḥāfiẓ (d. 
1390) och Saʽdī (d. 1292), vars inbördes rivalitet också Wallin nämner i sina 
brev. I dag har Ḥāfiẓ uppnått status av Irans nationalpoet och hans ghazal-
dikter citeras både  i  skolorna och på gatorna. De persiska ghazal-dikterna 
öppnar  sig  också  för  västerländska  läsare  och  såväl  Ḥāfiẓ  och  Saʽdī  som 
Rūmī har översatts  till de  flesta västerländska  språk. Däremot har qaṣīda-
dikterna, som skrevs som lovsånger till mecenater, inte tilldragit sig mycket 
uppmärksamhet internationellt, och fastän man till exempel har försökt över-
sätta Saʽdīs qaṣīda-dikter har de inte väckt mycket intresse.
I västvärlden gjorde Edward FitzGeralds översättning av ʽUmar Khayyām 

(1859)  den  fyrradiga  versen  till  en  känd  litteraturgenre,  med  påföljande 
epigoner. I Persien har däremot fyrradig vers under den klassiska perioden 
uppfattats som tillfällighetsdiktning, som inte har ansetts vara en del av den 
egentliga konstpoesin. Den mest kända poeten inom denna genre är ʽUmar 
Khayyām (d. 1122), som har tillskrivits en stor mängd fyrradiga verser, men 
av vars egentliga produktion endast en mycket liten del har bevarats. 
Samtidigt  som  poesin  alltid  har  stått  persernas  hjärta  nära  har  prosan 

främst  uppfattats  som  en  uttrycksform  för  vetenskap.  Ett  undantag  utgörs 
av de korta böckerna med visdomsord, som till exempel ʽAṭṭārs Pandnāme 
”Rådens bok”, och samlingar bestående av små anekdoter, till exempel Saʽdīs 
Gulistān ”Rosengården”. Gulistān  blev  på  1600-talet  den  första  persiska 
bestsellern inom västerländsk litteratur, en litterär sensation jämförbar med 
ʽUmar Khayyām fyrradiga vers. Djurfabler  som Ḥusain Vāʽiẓ Kāshifīs  (d. 
1505) berömda Anvir-e Suhailī åtnjöt också den breda publikens uppskatt-
ning, liksom taʽziya-skådespelen, i vilka de dramatiska skedena i shiiternas 
historias återupplevdes. 

Översättning av Patricia Berg
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Arabernas erövring av Persien

K a j  Ö h r n b e r g

en imaginär geografi

I  vår  västerländska  världsbild  har  det  alltid  funnits  en  gräns  mellan  väst 
och öst. Men, såsom Ronny Ambjörnsson skrivit, ”Öst och väst är relativa 
begrepp.  Insatta  i  historien  blir  de  absoluta.”1 Denna  imaginära  gräns  har 
konkret gått vid gränsen mot Persien. I Aischylos drama Perserna (472 fvt) 
görs  för  första  gången  indelningen  i  hellener  och  barbarer,  det  vill  säga 
icke-hellener,  en  indelning  som upplever en  renässans efter 11  september-
attackerna med bl.a. filmen 300 om slaget vid Thermopyle. Denna indelning 
väckte Willy  Kyrklunds  intresse  för  världen  på  den  östra  sidan  av  passet 
men,  efter  studier  i  arabiska,  persiska,  sanskrit  och  kinesiska,  uppskrämd 
av den  religiösa  fanatismen  i  den  islamiska världen, beslöt han  sig  för  att 
”ödmjukt krypa  tillbaka  till  det grekiska  fadershuset”.2 Från Aischylos  till 
Willy Kyrklund har  den västerländska historien  indelat  världen  i  väst  och 
öst, i hellener, Europa, vi och perser, Asien, de andra.3

En liknande  imaginär gräns har existerat och existerar än  i dag  inom det 
islamiska  imperiet. Vid  tidpunkten  för  arabernas  erövringståg  på  630-  och 
640-talen gick gränsen mellan Bysans  i  väst och det  sasanidiska  imperiet  i 
öst  i Mesopotamien. Det  blev  till  en  början  en  kamp mellan  umayyaderna 
i  Syrien  och  ‛abbasiderna  i Mesopotamien  och  Persien, men  på  1200-talet 
hade hela den arabisk-islamiska kulturkretsen delats upp  i  två: den sydliga 
och sydvästliga arabisktalande kulturen från Atlanten till Persiska viken samt 
den  nordliga  och  nordostliga  persiskt  influerade  kulturen  som  sträckte  sig 
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och delvis ännu sträcker sig från Anatolien genom den persiska högplatån och 
Centralasien till det av muslimerna behärskade Indien. På 1500-talet innehade 
de sunnitiska osmanturkarna och den shiitiska safaviddynastin de roller som 
hellenerna och perserna  tidigare haft. Man kan också erinra  sig det blodiga 
kriget mellan Irak och Iran på 1980-talet.

erövringen och dess följder

Arabernas första expansionsskede från 633 till 710-talet inleddes ett år efter 
profeten Muḥammads  död. Det  existerar  inga  naturliga  gränser  i  de  öknar 
som fortsätter  från Arabiska halvön  in  i Syro-Palestina och Mesopotamien, 
områden  som  på  600-talet  behärskades  av  Bysans  och  Persien.  Arabiska 
nomader  hade  i  århundraden  fritt  vandrat  med  sina  kamel-  och  fårhjordar 
i  dessa  öknar.  De  muslimska  makthavarna  i  Medina  ansåg  att  även  dessa 
araber borde ingå i den islamiska gemenskapen. Muslimernas intrång i öken-
områdena 633 ledde dock till konflikt med såväl bysantinarna som perserna. 
I  sammandrabbningarna framgick det klart hur  försvagade dessa båda stor-
makter var efter sitt senaste krig, som slutat så sent som 628.
Här följer en kort, enligt  traditionell syn uppgjord kronologisk överblick 

över händelserna i Persien från 633 till 651:4

–  Försommaren  633  företar  Khālid  ibn  al-Walīd  den  första  räden  mot  det 
sasanidiska Mesopotamien.

–  I  juni  637  besegrar  Sa‛d  ibn Abī Waqqāṣ  sasaniderna  vid  Qādisīya,  och 
huvudstaden Ktesifon faller.

–  Sommaren 642  besegrar  al-Nu‛mān  ibn  ‛Amr  ibn Muqarrin  sasanidernas 
huvudstyrka  vid Nahāvand  och  detta  beseglar  hela Mesopotamiens  öde, 
öppnar vägen till den persiska högplatån samt gör slut på det centraliserade 
motståndet mot araberna.

–  Den sista sasanidhärskaren Yazdgerd III dödas av sina egna nära Merv 651, 
och hans son Pīrūz tar sin tillflykt till Kina.

Den militära erövringen är inte samma sak som de erövrade områdenas arabise-
ring eller islamisering. Det tog upp till flera sekel innan de erövrade områdenas 
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befolkning  antog  arabiskan  eller  islam.  Islamiseringen  innebar  inte  heller 
automatiskt en arabisering.
Persien erbjuder det bästa exemplet på hur de besegrade antog erövrarnas 

religion,  islam. Richard W. Bulliet har  i sin forskning kommit fram till att 
bara 2,5 procent av befolkningen i de erövrade områdena som antog  islam 
gjorde  det  före  695.  År  750  var  siffran  uppe  i  8  procent,  och  först  cirka 
år 1000 har praktiskt  taget alla perser blivit muslimer.5 Men  i Persien sker 
någonting  exceptionellt:  landet  är  den  enda  av  den  första  arabiska  expan-
sionsvågens erövringar som inte arabiserades. Efter sasanidernas fall verkar 
det som om hela den persiska kulturen förstummats under några sekler, som 
Willy Kyrklund konstaterat: ”När den  invaderande arabiskan brakade  ihop 
med  den  sasanidiska  persiskan,  pehlevi,  följde  på  kraschen  en  trehundra-
årig tystnad. Ur denna tystnad uppstod på niohundratalet nypersiskan, enkel, 
smidig, mycket ljuv, mycket underbar.”6

iran/persien

Men hur kommer det sig att Wallin kom till Persien medan vi i dag talar om 
Iran? Varför har denna artikel konsekvent talat om den arabiska erövringen 
av Persien trots att de besegrade sasaniderna använde sig av begreppet Iran 
då de talade om sitt imperium?
I de flesta språk i dag är Iran och Persien synonymer. I lärda sammanhang 

är det vanligt att man gör en åtskillnad mellan Persien som en politisk enhet, 
nation  (trots  att  Iran  är  benämningen  som människorna  i  detta  land  själva 
använder!), medan  Iran  avser  de  området  som  är  eller  har  varit  en  del  av 
den iranska kulturkretsen och språkliga gemenskapen. Geografiskt innefattar 
detta ”Storiran” delar av Irak, Kaukasien, Centralasien och Afghanistan, och 
moghulernas Indien inte att förglömma.
I  västerländskt  språkbruk  har  den  av  hellenerna  brukade  benämningen 

Persis  levt  vidare  som  Persien.  Grekerna  namngav  sina  grannar  enligt 
namnet på den provins som låg närmast gränsen, Pārsa, helleniserad Persis. 
Sasaniderna antog benämningen Ērān i sin imperiella propaganda. Härskaren 
kallades shāhān-shāh Ērān, ”kungarnas kung av Iran”, och begreppet Ērān-
shahr togs i användning för ”det av iranierna behärskade området”. De eröv-
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rande araberna kallade området för Fārs eller Fāris efter det grekiska namnet 
och dess befolkning (även utanför provinsen) för al-Furs, detta på grund av 
att arabiskan saknar ”p” i sitt alfabet.7

1	 Ambjörnsson 1994, s. 60.
2	 Citerat i Wistrand 2009, s. 363.
3	 Wallin skriver tankeväckande i sitt brev

till Gabriel Geitlin 13/9 1848 hur 
”Perserna äro fullkomliga Européer 
eller vesterlänningar till sina seder och 
tankar”. Se s. 253.

4	 Historieskrivningen som skildrar 
arabernas erövringar har kommit till 
relativt sent, minst två sekel efter de 
händelser den försöker beskriva. Dess 
pålitlighet har ifrågasatts alltmer sedan 
1970-talet, och detta med fog. Den 
traditionella synen på erövringen av 
Persien är utmärkt skildrad i Morony 
2012, s. 208‒215; en mera nyanserad 
beskrivning som betonar det sasanidiska 
rikets inbyggda administrativa problem 

Noter

och inte baserar sig på den traditionella 
läsningen av källmaterialet finns 
hos Pourshariati 2008, s. 161‒285; 
beträffande problemen med historie-
skrivningen om erövringen och landets 
tidiga historia som en del av det islamiska 
imperiet se Lewental 2011; Savant 2013; 
Savran 2011. Någonting säger väl också 
det att det mig veterligen finns endast 
en monografi som skildrar den arabiska 
erövringen av Persien, den traditionellt 
uppbyggda Kolesnikov 1982.

5	 Bulliet 1979, s. 43‒63.
6	 Kyrklund 1959, s. 71.
7	 För diskussion om begreppen Persien och 

Iran i olika skeden av historien, se Savant 
2013, s. 8‒12; Gnoli 1989; Frye 1968, 
s. 13; Morgan 1988, s. 1‒2.
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Om utgåvan

 I band 5  av Skrifter utges Georg August Wallins samtliga kända brev från 
perioden 8 oktober 1847 till 12 juni 1849, från de här åren har ingen längre 

dagbok på svenska bevarats. Därtill är fem brev skrivna av Gabriel Geitlin 
till Wallin  inkluderat  i  bandet. Allt  som allt  utges  här  sju  brev  skrivna  av 
Wallin (8/10 1847, 14/12 1847, 2/8 1848, 13/9 1848, 15/4 1849, 12/6 1849 och 
12/6 1849), fem brev till Wallin (3/8 1847, 27/11 1847, 26/4 1848, 9/4 1849 och 
8/7 1849), 16,5  originalsidor med  listor  över  väderleksförhållanden och 30 
originalsidor med dagsnotiser skrivna på svenska med arabisk skrift samt två 
originalsidor med listor över utgifter på arabiska och persiska. Originalen till 
två av breven skrivna av Wallin är försvunna och därför i Skrifter 5 utgivna 
enligt  den  i  Georg August Wallins reseanteckningar 1864–1866  utgivna 
versionen  (8/10  1847  och  13/9  1848).  Manuskriptbeskrivningarna  gäller 
endast dokument skrivna av Wallin och endast originalhandskrifter.  
Georg August Wallin  kom  fram  till Alexandria  den  13  december  1843. 

Han hade ca ett halvt år  tidigare rest från Helsingfors via Hamburg, Paris, 
Marseille och Konstantinopel till Egypten. Resan var en forskningsresa och 
huvudavsikten var  att undersöka de arabiska dialekterna  i Egypten och på 
Arabiska  halvön  och  bekanta  sig  med  wahhabiternas  läror.  Dagen  innan 
Wallin  reste  från Alexandria  till Kairo antog han den påhittade  identiteten 
som muslimen ʽAbd al-Wālī  från Centralasien. Under återstoden av sin ca 
sex år långa forskningsresa levde han som arab och muslim. 
Breven inkluderade i Skrifter 5 och skrivna av Wallin innehåller beskriv-

ningar  och  iakttagelser  över  tiden  i  Kairo  hösten  och  vintern  1847,  men 
framför  allt  över  hans  resa  på  norra Arabiska  halvön  och  i  Persien  från 
december 1847 till juni 1849. Två av breven är skrivna i Kairo innan avfärden 
till Arabiska halvön,  tre  i Baghdad och  två  i Kairo  efter  återkomsten  från 
Persien i  juni 1849. Listorna över väderleksförhållanden och dagsnotiserna 
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på svenska med arabisk skrift skrev Wallin under färden på Arabiska halvön 
och i Persien 1847–1849. De arabiska och persiska listorna över utgifter skrev 
Wallin i Kairo hösten och vintern 1847.
Wallin  skrev  under  de  första  åren  av  sin  Mellanösternresa  dagbok  på 

svenska och baserade sina brev på dessa dagboksanteckningar. Under åren 
1847–1849, som Skrifter 5 behandlar, var Wallin dock till stor del på resande 
fot och förde därför inga längre dagboksanteckningar på svenska. Däremot 
skrev  han  korta  dagsnotiser  och  väderleksobservationer  på  svenska  med 
arabisk skrift. Vid  längre uppehåll  i  resandet, som till exempel  i Baghdad, 
skrev han brev hem, delvis baserat på dessa dagsnotiser. I utgåvan är mate-
rialet ordnat gruppvis med väderleksobservationerna och dagsnotiserna på 
svenska med  arabisk  skrift  först,  därefter  breven  och  slutligen  listor  över 
utgifter.  Dagnotiserna  och  väderleksobservationerna  är  placerade  först 
eftersom Wallin skrev dessa under resorna på Arabiska halvön och i Persien 
och  sedan baserade  breven på  dem.  Inom avsnitten  är  ordningen kronolo-
gisk. Materialet  är  sammanhängande  utan  längre  avbrott.  Inga  teckningar 
förekommer. 
Wallin  skrev på  flera olika  språk och använde  sig av  fyra olika alfabet: 

det latinska, det arabiska, det kyrilliska och det grekiska (i del 5 dock endast 
det latinska och det arabiska). I hela utgåvan är främmande ord och uttryck 
skrivna med latinskt, grekiskt eller kyrilliskt alfabet översatta och kommen-
terade  i  den  löpande  kommentaren  och  i  ordförklaringarna.  Främmande 
ord och uttryck skrivna med arabiskt alfabet är  translittererade till  latinskt 
alfabet i den löpande texten. Väderleksanteckningar och dagsnotiser skrivna 
på svenska med arabisk skrift är återgivna enligt originalet med en transkri-
bering till svenska. Listor över utgifter på arabiska eller persiska är återgivna 
enligt originalet med en översättning till svenska. 

o m  u t G å v a n
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Anvisningar för läsaren

Utgåvans material är återgivet diplomatariskt enligt originalhand-
skrifterna. En del normaliseringar har gjorts för att underlätta förståel-

sen  av  materialet.  Dessa  normaliseringar  gäller  främst  användningen  av 
versaler,  skiljetecken  och  diakritiska  tecken  (undantaget Wallins  arabiska 
translittereringar i vilka diakritiska tecken inte har införts). Normaliseringar 
och konsekvensrättelser har företagits i följande fall:

-   Kompletteringar har tillfogats inom [ ] i de fall läsningen av texten 
  annars försvåras.

-   Textpassager som har förstörts i originaltexterna har markerats med 
  […].

-   Enstaka bortfall av bokstäver har tillfogats inom [ ] i de fall läsningen 
  av ordet annars försvåras.

-   Enstaka ord som inte har kunnat tolkas är markerade med [oläsligt].
-   Sidbyte i originaltexterna har markerats med .
-   Gemen bokstav återges med versal i början av mening.
-   Understrykningar återges med kursiv. 
-   Utelämnade punkter har införts.
-   Överstrykningar, tillägg, ändringar o.s.v. av Wallins hand i original-

  texten återfinns i avsnittet ”Ändringar i handskrifterna”.
-   Persiskans  genitiv  (i)  är  upphöjt  i  originaltexterna,  men  står  i 

  utgåvan som -i.

Allmänna principer för translitterering i utgåvans redaktionella texter:

-   Arabiska ortnamn med egyptologisk anknytning och med etablerad 
  svensk form återges i dess svenska form. Övriga ortnamn translit- 
  tereras från arabiskan.
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-   Arabiska translittererat enligt Encyclopaedia of Islam Three (EI3).
-   Persiska translittererat enligt Steingass 1892. 

Arabiska personnamn

Det arabisk-islamiska manliga namnskicket placerade sin bärare ganska exakt 
i samhället.

Namnet består i princip av fem olika namnkategorier:
ism, personligt namn som fås vid födseln (t.ex. Muḥammad)
nasab, faderns namn (t.ex. ibn Yaʽqūb, Jakobs son)
nisba, ett eller flera beskrivande namn som berättar varifrån han är hemma, 

var  han  studerat,  vad hans  yrke  är,  vilken  islamisk  lagskola  han bekänner 
(t.ex. al-Shāfiʽī, person som tillhör den shāfiʽītiska lagskolan)

laqab,  eventuellt  hedersnamn,  inte  alla  förunnat,  eller möjligen öknamn 
(t.ex. Majd al-dīn,  religionens  ära;  al-Ḥāfiẓ,  en  som kan Koranen utantill; 
al-Jāḥiẓ, glosögd)

kunya, sonens namn sätts till faderns namn efter att sonen har fötts (Abū 
al-Ṭāhir, Ṭāhirs far).

Därmed får vi: Abū al-Ṭāhir Muḥammad ibn Yaʽqūb Majd al-dīn al-Shāfiʽī 
al-Azharī  al-Dasūqī  al-Miṣrī.  Denna  Muḥammad,  som  är  son  till  Yaʽqūb 
och  far  till  al-Ṭāhir,  bekänner  sig  till  den  shāfiʽītiska  lagskolan,  han  har 
studerat vid al-Azhar, och är hemma i staden Dasūq i Egypten. Hans laqab 
”religionens  ära”  visar  att  han  sysslar med  och  uppskattas  inom  den  reli-
giösa lärdomen. Han kallas möjligen Abū al-Ṭāhir, men också Muḥammad är 
möjligt, eller Ibn Yaʽqūb eller Majd al-dīn eller något av nisborna.
Många av Wallins vänner bär det personliga namnet (ism) ʽAbd + någon-

ting  (t.ex.  ʽAbdallāh,  guds  tjänare).  Inom  islam  anser man  att  gud  har 99 
”sköna  namn”  (asmāʼ al-ḥusnā),  det  vill  säga  attribut  till  gud  i  Koranen. 
Dessa attribut sätts till ordet tjänare för att bilda personliga namn. t.ex. ʽAbd 
al-Khāliq, skaparens tjänare.
Det  arabisk-islamiska  namnskicket  kvarlevde  praktiskt  taget  oförändrat 

ända  till  1900-talet  då  det  började  förenklas.  Om  allt  detta  kan  man  läsa 
utförligare i Schimmel 1993.

a n v i s n i n G a r  f ö r  l ä s a r e n
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Translitterering av arabiskan och persiskan hos Wallin och i utgåvan

Arabiskan skrivs med en annan skrift vilket gör att återgivandet av den med 
vårt latinska alfabet utgör ett problem. Då den lärda världen inte har lyckats 
ena  sig  om  en  enhetlig  translitterering  måste  man  välja  något  alternativ 
och  i  dagens  värld  med  engelskan  som  lingua franca  är  det  naturligt  att 
ta  det  engelska  som  utgångspunkt.  Det  överraskande  är  att  Wallin  efter 
några  strävanden med  att  bl.a.  följa  Edward William Lanes  olyckliga  och 
kritiserade transkription från 1830-talet mycket snabbt skapade sig ett eget 
system  som  står  nära  dagens  engelska.  Det  är  kanske  skäl  att  påpeka  att 
skillnaden mellan  translitterering och  transkribering är den, att  i den  förra 
är det generellt  sett  inte nödvändigt  att  känna  till  uttalet  av orden då man 
överför bokstav för bokstav från ett skriftsystem till ett annat, medan man i 
transkription åtminstone syftar till att göra det möjligt för läsaren att uttala 
det skrivna. Wallins system är någonting mellan dessa två.
I den första spalten har vi det arabiska alfabetet, sedan namnet på bokstaven, 

därefter följer de olika formerna Wallin använder, och till slut det system som 
utgåvan använder.

 ا/ء alif/hamza    a/ā/’    a/ā/’
 ب bā’      b    b
 ت tā’      t    t
 ث thā’      th    th
 ج jīm/hårt g (i Egypten)  j    j/g
 ح ḥā’      h/hh/ch/ḥ  ḥ
 خ khā’      kh    kh
 د dāl      d    d
 ذ dhāl      dh    dh
 ر rā’      r    r
 ز zāy      z    z
 س sīn      s    s
 ش shīn      sj/sch/sh  sh
 ص ṣād      ṣ    ṣ
 ض ḍād      ‛d/ḍh/ẓ/ḍ  ḍ
 ط ṭā’      ṭ    ṭ
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 ظ ẓā’      ṣ/ḍ/ḍs    ẓ
 ع ‛ain      ‛/’    ‛
 غ ghain      gh    gh
 ف fā’      f    f
 ق qāf      ’/ḳ/q    q
 ك kāf      k    k
 ل lām      l    l
 م mīm      m    m
 ن nūn      n    n
 ه hā’      h    h
 و wāw      v/w    w
 ى yā’      j    y

Den  klassiska  arabiskan  har  endast  tre  vokaler:  a,  i  och  u men  i  de  olika 
dialekterna kommer även ett antal andra till användning. Diftongen ”ai/ay” 
återger Wallin bland annat med ē och diftongen ”au/aw” med o.
Persiskan  skrivs  också med den  arabiska  skriften, men  inkluderar  dess-

utom några konsonanter som saknas i arabiskan (se s. 471, kommentar 252). 
Wallin skriver persiska med arabisk skrift endast  i Dagsnotiser och i Lista 
över utgifter. Vid translittererandet av dessa följer utgåvan Steingass 1892. 
I breven skriver Wallin persiska ord och uttryck med det latinska alfabetet. 
Dessa återges i Brev, Kommentarer och Ordförklaringar enligt Wallins origi-
nalversion med översättning till svenska.
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Anteckningar på svenska 
med arabisk skrift
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 ا A 
 ب B 
-  C
 د D 
 ع/- E 
 ف F 
 ج G 
 ه H 
 ي I 
 خ J 
 ك K 
 ل L 
 م M 
 ن N 
 ص O 

Wallin förde under sina ökenfärder på Arabiska halvön och i Persien 
anteckningar över väderleken och skrev därtill dagsnotiser, båda på 

svenska med arabisk skrift. Han skapade ett eget alfabet vars grundprincip 
var enkel: han ersatte de svenska bokstäverna med de motsvarande arabiska. 
Det problematiska är att det  finns nio vokaler  i det  svenska språket men  i 
den skrivna arabiskan endast tre (a, i och u). Wallin löste problemet genom 
att använda ”överloppskonsonanter” från arabiskan som vokaler i svenskan. 
Arabiskan har t.ex. tre olika s-ljud, tre olika t-ljud och tre olika h-ljud, och 
därtill konsonanter som helt enkelt inte har motsvarigheter i svenskan.

Eftersom Wallin  skrev  enligt  uttalet  använder  han  t.ex.  arabiskans   شش (sh) 
bl.a. i följande sammanhang: åtshilliga, inskripshionen, marsh, shelva, shuta. 
Han följer även ibland sitt eget alfabet då han återger arabiska person- eller 
ortnamn. Han skrev t.ex. inte ”arab” såsom man skriver det på arabiskaعرب عرب 
utan enligt sitt alfabet اراباراب och staden ‛Arīsh skrev han اريش och inte som det 
skrivs på arabiskaعريش  Beträffande dubbelkonsonanterna var Wallin .عريش  inte 
helt konsekvent. Ibland använde han sig av det arabiska tecknet shadda (  ّ ) 

 پ P 
 ق Q 
 ر R 
 س S 
 ش (SH) 
 ت T 
 ط U 
 و V 
 و W 
 ث X 
 ذ Y 
 ز Z 
 ض Å 
 غ Ä 
 ظ Ö
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med vilket man markerar en dubbelkonsonant   تيّل (”till”),  ibland skrev han 
konsonanten två gånger تيلل. I Wallins system är den samordnande konjunk-
tionen ”och” arabiskans korta och koncisa motsvarande, d.v.s.  َو (”wa”).
För väderleksanteckningarna uppfann Wallin ett system av symboler där 

varje symbol representerade ett visst slags väder. Vid vindarna använde han 
sig dock av svenska förkortningar, ”sw” för sydväst o.s.v. En upphöjd etta 
eller  tvåa anger vindens styrka. Wallins egen  förteckning över  symbolsys-
temet är följande:

 2 سصل طتان مصلن f سصل معد لغتتا و سمض مصلن g معرا و مذّكعت مصلن d مصلن
n طتان سصل ‒ لطجنت ينجعن ويند 3 رعجن 4 معرا رعجن 5 مذّكعت رعجن 6 داجج 

 بليثت و o ضسكا . فلغرا و صليكا ويندار 8 ديّما 7 رعجن ستغنك 9 ستظرت رعجن سصم
m سلطت پض رعجنعت و طپهضّل ع ويروعلويندار و صخغمت وغدعر  سنارت جضر فظربي 

تذدليجت وغدعر / ساكتا و فظجا 

2 sol utan moln f sol med lätta och små moln g mera och mycket moln 
d moln utan sol ‒ lugnt ingen vind 3 regn 4 mera regn 5 mycket regn 6 
dagg n blixt och o åska . flera och olika vindar 8 dimma 7 regnstänk 9 
störtregn som snart går förbi m slut på regnet och uppehåll ع virvelvindar 
och ojämnt väder / sakta och föga tydligt väder.

Därtill använde han följande symboler utan att redogöra för deras betydelse: 
 
0 y z 1 a b c e k l s t p q r w x :  J  پ

De  arabiska  bokstäverna  används  även  som  siffror  och  då Wallin  återger 
datum är söndagen dag nummer ett enligt följande tabell:

alif = 1, söndag / ا
 bā’ = 2, måndag / ب
.((ج) istället för j (ح) Wallin använder dock ḥ) jīm = 3, tisdag / ج
dāl = 4, onsdag / د
hā’ = 5, torsdag / ه
wāw = 6, fredag / و
.((ز) i stället för z (ر) Wallin använder dock r) zain = 7, lördag / ز
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Till vänster En sida ur Wallins väderleksanteckningar på svenska med arabisk skrift.

Till höger En sida ur anteckningsblocket med dagsnotiser på svenska med arabisk skrift. 

Texten läses från höger till vänster.
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Väderlek transkriberad och översatt t ill svenska
kristen tideräkning 16/12 1847–26/11 1848 · islamisk tideräkning 8/1–29/12 1264
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Väderlek 
kristen tideräkning 16/12 1847–26/11 1848 · islamisk tideräkning 8/1–29/12 1264
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beskydd till al-Zāwiya
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Dagsnotiser transkriberade till det latinska alfabetet 
19/12 1847‒15/6 1848 och 18/9 1848–14/1 1849
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19/12 marsh 4 timar från Suwais 20/12 up kl. 1¾ förbi väg till Mabʽūk och 
vidare till Gharqada därfrån allt vatten tages till Suwais kl. 3¾ ʽUyūn Mūsā 
här uphåll ¼ halt  kl. 11  i Wādī Ṣadr här högre up mot bergen vatten Abū 
Ṭaifa och lika ledes på stranden af havet där Tarābīn nu brände kål 21/12 up 
kl. 1½ öfr Wādī Ṣadr och vidare Wādī Wirdān kl. 8½ berget Ashara kl. 9½ 
vatten al-Hawāra som nu torr här Qāʽa al-Fūl halt kl. 11 i Wādī Gharandal 
en stor dal som går ända till Arish 22/12 up kl. 11/6 och kl. 3¼ Wādī Wusaiṭ 
med vatten och palmer och kl. 5 och 25 Wādī Athāl med vatten där eftr Wādī 
Shabaika  därfrån  genm Wādī Ḥumr  väg  till  Sīnā  klostr  vidare  kl.  7 Wādī 
Ṭayyiba och genm den ut till hafet kl. 8½ förbi Wādī Nukhul som går up in i 
bergen och kl. 10¾ halt 23/12 up kl. 1½ och eftr ½ tima Wādī M-r-khi härfrån 
väg till  raʼs Wādī Fīrān här går vägen längs en stor slätt Qāʽa längs haft 
kl. 9¾ i sail Wādī Fīrān och halt kl. 10⅔ 24/12 up kl. 12¾ hela dagen väg på 
stor öpen slätt mellan berg på ömse sidor till vänstr det höga Sirbāl och halt 
kl. 10 25/12 eftr 4 timars marsh al-Ṭūr. 

13/1 från al-Ṭūr till ahl al-Jubail 1 tima och 10 och derfrån till brunn Rāya 
1  tima och 10 här en gamml förfallen walī härfrån marsh på afton 3½ 14/1 
marsh 101/6 15/1 eftr ⅔ timar halt hos  två beduin familjer 16/1 eftr 5  timar 
halt hos Muzaina beduiner  i Wādī al-ʽĀṭ 17/1 eftr 5¼ längs den stora daln 
al-ʽĀṭ fram till al-Sharm.

10/2 ut  från al-Muwailiḥ kl. 6 öfr  slätt  åvanom darb al-ḥajj och kl. 7  in 
i Wādī Qāmara och här uphåll ¼ och vidare eftr ¼ in i berg mera låga och 
här uphåll ¾ och fram till Banī ʽUqba beduiner kl. 1¼ och hela denna väg 
ungefär i NO och allt stigande uppåt genom låga berg  af sandsten genom-
skurna af små dalar der i synnerhet mykket siyal.

14/2 raḥalū ʽarab 2  timar till en smal dal shild från de höga bergen Ṣadr 
och Umm Jadīla af en sträkka nufūd var af en del kallas Waiwī och Sannāra 
och åvanom dem Wādī Ṣadr som sträkr sig mellan Jabal Jimm till höger och 
Jabal Ṣadr upp åt O och längs foten af Ṣadr åt N wa-fauqa fī al-Wādī Nakhl.

21/2 ut från beduinen Ḥasan al-ʽUqbī i sälskap med 5 män och eftr 1 tima 

ra’s   ar. topp, udde

sail   ar. flodfåra

ahl   ar. människor, stam-
medlemmar

walī   ar. helgongrav

darb al-ḥajj   ar. pilgrims-
vägen

siyal   ar. pl. av sail flodfåra

raḥalū ‛arab   ar. beduinerna 
färdades

nufūd   ar. mjuk sandbetäckt 
jord

wa-fauqa fī al-Wādī Nakhl   
ar. gjorde läger vid  
Wādī Nakhl
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in i dalen Waiwī som går i NW och SW och derfrån in i Ṣadr der vi gästade 
en Ḥuwaiṭī och vidare marsh ½ undr Jabal Ḥarb som från Jabal Ṣadr sträkr 
sig i NO och vidare marsh 1½ tima till ʽUmairāt beduiner i Wādī Ṣadr här 
vilade vi natten i en förfärlig storm från SO Jabal Ḥarb som vanligen räkker 
här 7 dagar och sedan upphör dessa ʽUmairāt hade nyligen blivit plundrade 
af Rubailāt och hade derföre platt ingenting här är dalen vid och utbred och 
rik på bete  Jabal Ḥarb är det högsta berg här och  torde vara ungefär 1100 
eller 1 000. 

22/2  marsh  11/6  i Wādī  Ṣadr  i  NO  och  vidare  in  i Wādī  Kaḥla  och  der 
marsh 1⅓ här hos ʽUmairāt härfrån in i Wādī Ḥalīqa och här marsh 2⅓ till 
al-Ḍuyūfīya beduiner av stammen Maʽāza hela dagen väg och dessa dalar gå 
ungefär i NO mellan berg som stryka in från de som gå nermare stranden och 
ju högre vi stego desto smalare blevo dalarna och landet här hela tiden smått 
stigande ända från stranden.

24/2 marsh  rāḥil maʽa  al-ʽarab 1  tima  i Ḥalīqa NO och  dereftr  stego  vi 
upför  naqb  wa-waʽr  Ḥalīqa  i  SO ⅔  och  vidare  stego  ned  ⅔  tima  i  dalen 
Suwaiqa en stor dal i N och S runt omgifn af höga berg nästan i form af en 
krans.

25/2  marsh  ¾  i  Suwaiqa  i  SSO  och  vidare  öfer  små  höjder  in  i Wādī 
Muraiḥa  beströdd   med  små  stenar  här  marsh  1¾  vidare  marsh  här  och 
in genom Ḍayyiqat  al-Saʽlūl marsh 11/6  och  fram  till Tujarā beduinerna  af 
Maʽāza nu  lägrade  i dalen Sawāwīn  som är  full  af  små  sten här Ṣubayyiḥ 
al-Tuwaijir en vaker man och mykt vakkra barn.

26/2 marsh upp från dalen Sawāwīn i O allt stigande och mellan små stenar 
liknande grus här mötte oss Saqar shikkad  från Sālim och eftr 2½ började 
stiga upp  för naqb Sawāwīn och  stego 1  tima men  från höjden  stego vi  ei 
ned upp från sågo vi Ḥasma som allt är nufūd och vidare stego vi sakta ned 
mellan röda sandstens berg 1 tima ned i dalen Dawiyān och gästade en arab 
af Sulaimāt af Maʽāza denna dal i O och W.

27/2  marsh  ½  i Wādī  Dawiyān  och  derfrån  och  ände  till  vänster  in  på 
Ḥasma som vi skuro i N ≡ från Ḥashm al-Ḥarra i al-Zāwiya syns Jabal Ḥarb 
i 280°  och  Jabal  Shār  i 245°  och  Jibāl  al-Ḥarra  och  Jibāl  al-Ḥasma  kullu-
humma sandsten  höljda med svarta små basalt sten och gränsen af Ḥasma 
mot S är Wādī Najd som går från al-Wajh i O till Ḥajar och åt S gräns i O är 
berget längs darb al-ḥajj öfr Khaḍr och al-Muʽaẓẓam och åt N bergen mellan 

rāḥil ma‛a al-‛arab   ar. färd 
med beduiner

naqb wa-wa‛r   ar. bergsstig/
dal och mark täckt av sten-
debris

kulluhumma   ar. alla dessa

WALLIN V.indd   70 1.12.2014   11.34



71

d a G s n o t i s e r  1 9  d e c e m b e r  1 8 4 7 – 1 5  j u n i  o c h  1 8  s e p t e m b e r  1 8 4 8 – 1 4  j a n u a r i  1 8 4 9







WALLIN V.indd   71 1.12.2014   11.34



72

G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

al-Ḥarra och al-Ḥasma och ut och bergen af al-Tihama kallade al-Shafā och 
från  al-Wajh  åt NO  går  dalen  Farrāʽ  upp  till  al-Tihama  och  deri  äro  Balī 
och  Qanda  af  dem  Lūṭ  och  vid  Farrāʽ  S  inlopp  i  al-Tihama Wādī  Dāmā 
och al-Ḥasma li-ḥadd Jibāl Sharā i Wādī Lithm och Tabūk min al-Muwailiḥ  
4  ayyām  ʽalā muḥammalāt  och  till  S  och  vägen  från Tabūk  öfr  slätten  af 
Tabūk och al-Baqqār och Wādī ʽUwainid och Ḥasma och Sawāwīn ilkh och 
al-Busaiṭa  landet  mellan  Maʽān  och  Wādī  Sirḥān wa-hiya  bilād  al-samḥ 
wal-samḥ mā yuṭlaʽ illā ʽalā maṭar al-thurayyā.1

5/4 marsh från Tabūk i SO med darb al-ḥajj till vänster allt öfr slätten af 
Tabūk timar 5¾ här bete och gräs.

6/4 vi närmade oss allt  till bergen af al-Ḥarra och funno oss snart på en 
smal  väg mellan  låga  berg  i  dal  gående  paralel med  darb  al-ḥajj  och  eftr 
marsh af 7¾ hunno vi naqb ledande till darb al-Bakra här såg jag kort förän 
vi började stiga åtshilliga inskripshoner på stenar liknande dem i ʽUwainid 
och några även på kufiska  och vidare marsh timar 3 allt samma dal på darb 
al-Bakra.

7/4 marsh  i  samma dal  som här  allt mer  smalnade  till  pass  kallat Wādī 
Akhḍar  och  fästningen  af  samma  namn  nära  här  och  även  här  i  dalen 
gamla  inskripshoner på stenar och eftr marsh af  timar 3¼ fram till Ghadīr 
al-Rāshida och härf[r]ån  stego vi  sakta up ¼ och huno  en  liten  svart  slätt 
kallad matrak al-ḥajj nämligen darb al-Bakra skall  i äldsta  tider varit darb 
al-ḥajj för pilgrimerna som vandrat till Makka och då skola de ej begagnat 
andra ök än bighāl och på detta ställe var deras matrak och här skall ett år 
hela karavanen dött  af  törst och genast här  eftr veko vi  af  från denna väg 
till höger och darb al-Bakra fortgår ända till al-Ḥijr och den väg vi togo för 
att komma till beduiner leder up till al-Ḥarra i vilket land vi snart stego up 
genom ett ½ timar långt pass och hela vår marsh från al-Ghadīr var timar 7½ 
och landet al-Ḥarra här var stora slätter af berg grund af sandsten men helt 
och hållet höljda af små svarta basalt stenar och så äro alla berg af detta land 
deras grund är rödaktig sandsten men öfrallt så höljda af små basalt stenar 
att den egentliga grunden blott här och der lyser fram dokk här och der äro 
sträkk af bete och gröda och ṭalḥ träd.  

8/4  eftr ¾  stegu  vi  ned  till  al-jau  den  sydliga  delen  af  al-Ḥarra  en  stor 
slätt af sand  liknande Ḥasma här gingo vi  först 1½ tima öfr stor ofruktbar 
slätt  manqaʽ  al-māʼ  i  SSO  ½  S  sedan  öfr  al-mahīr  en  slätt  så  grön  af  

li-ḥadd   ar. till gränsen av

min   ar. från

ayyām ‛alā muḥammalāt   ar. 
dagar med tung last

ilkh   ar. och så vidare

darb al-Bakra   ar. al-Bakra-
vägen

matrak al-ḥajj   ar. ”pilgrims-
matrak”

bighāl   ar. pl. av baghl mula

ṭalḥ   ar. akacia 
(Acacia gummifera)

manqa‛ al-mā’   ar. pl. av 
manāqi‛ al-mā’ vattenpöl

al-mahīr   ar. en slags slätt 

al-jau   ar. sandsträcka
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al-rishād som en äng hos oss och hunno fram till  Ibn Shāmā beduiner eftr 
tima 5¼ och brädden af al-Ḥarra från O till mellan darb al-ḥajj till al-Tihama 
två dagar god marsh och dess längd i N och S från Ḥasma till Wādī Najd 5 
till 6 dagar och i al-Ḥarra bergens sluttning i S åt Wādī Najd åtshilliga dalar 
varaf Wādī ʽAurash i vilka finnas dadlar och säd mathalan vete och hafra och 
allt i al-Ḥarra har det tydligaste utseende af vulkan och de små svarta basalt 
stenarna äro pipiga och ovanligt lätta och de berg som höja sig öfr landet ha 
ofta utseendet af pyramid.  

16/4 ut från beduinerna i al-jau nära manqaʽ al-māʼ och marsh sedan uppe 
i  al-Ḥarra 5  timar  till Ghadīr  Jabw der  vi  vilade öfr  natten och  använtade 
ankomsten af våra följeslagare på vägen.

17/4  up  kl.  11  allt  öfr  al-Ḥarra  och  slätter  höljda  af  svarta  små  basalt 
stenar och kl. 12½ frukost och åter up kl. 21/6 allt öfr samma land och kl. 45/6
darb al-Bakra som här gikk öfr  slätter af al-Ḥarra och var vid och bred ej 
såsom vid Aḥḍar smal vidare halt från kl. 6⅓ till kl. 7⅓ och kl. 81/6 skuro vi 
darb al-ḥajj och vi voro här ungefär 3 timar från Dār al-ḥamrā till N mellan 
al-barka och Dār  al-ḥamrā  vi  gingo  här  i O  och SO  shärande  darb  al-ḥajj 
snätt och vår väg gik längs berg i vilka vi veko in kl. 9½ och stego up för 
ett kort smalt pas kallat Abū Ḥunaib och ned i dal som breder sig och vidjar 
sig i O och halt kl. 121/6 i denna dal så långt jag kunde se up från bergen såg 
jag ej annat än låga berg af samma sandsten som al-Ḥarra men här inga eller 
få basalt stenar och öfr allt genom skurna af dalar i alla riktningar med got 
bete men nu maḥl och torra och hela detta land tillhör Fuqarā och här sväva 
ouphörhilgen [sic] ghazwān af de mest olika stammar och allt  vatten är 
här  blott  ghudrān  såsom  i  al-Ḥarra  och  sålunda  är  den  ostliga  gränsen  af 
al-Ḥarra S  berg  genom  skuren  af  tvänne  paralela  dalar  i  en  af  vilka  darb 
al-Bakra och i den andra darb al-ḥajj och en fortsätning af al-Ḥarra äro nu 
även dessa berg.

18/4 up kl. 10⅔ i dalen O till kl. 11⅓ och sedan i N i dal till kl. 12⅓ och 
sedan i O wa-fuṭūr från kl. 1½ till kl. 2¼ och sedan marsh dels i dalar dels 
på bergsslätter till kl. 10 då vi gorde halt vid en ghadīr och på aftonen sarwa 
af tima 1½ på jämn slätt och här börjas nu det land som kallas al-Ḥāla och 
strekker sig i N till Tabūk och S något nedom tima och i W de berg från vilka 
vi stego ned och i O till al-Nafūd.

19/4 marsh öfr svarta slätter af al-Ḥāla och öfr manāqiʽ al-māʼ och som 

al-rishād   ar. eg. 
al-rashād krasse 
(Nasturtium deserti)   

mathalan   ar. till 
exempel

al-barka   ar. eg. 
[darb] al-Bakra 
al-Bakra[vägen]

maḥl   ar. torr, torka

ghazwān   ar. rövarband, 
beduiner på rövartåg

ghudrān   ar. pl. av 
ghadīr pöl, källa

wa-fuṭūr   ar. eg. wa-faṭūr 
frukost

sarwa   ar. nattlig färd
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betes  dalar  från  kl.  11  till  kl.  21/6  och  vidare  från  kl.  3½  till  kl.  6½ då  vi 
hunno fram till Taimā men jag bör anmärka att vi hela denna dag och i går 
afton gorde krokar för att blanda bort våra steg och för att gömma oss undan 
fiender och ghazwān som ständigt sväva omkring på dessa slätter. 

26/4  marsh  från  Taimā  kl.  6½  om  natten  öfr  bergsgrund  nära  den  lilla 
bergsträkningen Ghanīm  till höger och vidare öfr  landet Sanānīya och om 
morgonen  lyste nufūdens  sandhöjder  till vänster uphåll ½  tima och vidare 
oafbruten marsh till kl. 9 då vi huno fram till Banī Waḥb beduiner af al-Fuqarā 
under berget Birrid och vår kosa hela denna väg mest i SSO och detta land 
vid Birrid kallas al-Khaula och nu der gott bete och araberna mer än 200 tält 
dessa araber ha tre stora shaikher al-Ḥumaidī och Mashal och Faḥd och äro 
ledare af al-ḥajj al-shāmī och deras städer äro Taimā och Khaibar.

27/4 hela dagen hos araberna och på aftonen komo män från Egypten som 
fört hästar till ʽAbbās Bāshā och jag följde med dem.2

28/4 up kl. 1 från araberna och marsh öfr goda betesfält lika Ḥasma och med
små  låga  sandstens berg  till  kl. 4¼ då vi  hunno  till  araber och dröjde hos 
dem till kl. 7 och vidare till kl. 8⅔ då vi stanade och lagade kaffe och up kl. 
9½ och marsh till kl. 11¾ då vi gorde halt till natten hela denna väg öfr slätt 
genom skuren af små bergsträkningar af sandsten och samma bildning som i 
Ḥasma och al-Ḥarra men med mindre basalt.  

29/4 up kl. 10¾ och marsh till kl. 11¾ då vi huno vatten kallat Mughaira i 
pöl i små berg och up härfrån kl. 1⅓ och kl. 4¾ huno till nafūd och marsh deri 
up och nedför sand höjder till kl. 7 då vi voro invid berget ʽArnān deri vatten 
ʽAnaz och sålunda hade vi lämnat åt sidan berget Ḥulwān varför egentligen 
vägen går från Taimā till Ḥāyil och halt kl. 11¼ wa-sarwa om afton tima 1¾ 
vi gingo här på shelva gränsen af nufūden  i S och hade  till höger allt små 
bergsträkningar af sandsten.

30/4 up kl. 10¼ och marsh i SSO längs berget Mismā och snett in deri och 
genom den ut på stor öppen slätt der halt gordes kl. 2 vid små vatten pussar 
i berget och sedan up kl. 3½ och marsh oafbrutet öfr den stora slätten klad 
[sic] Warīq eller al-Ghauṭa och vidare sarwa 3 timar i O hela vägen sedan vi 
komit ut på fältet.

1/5 up kl. 10¼ allt öfr slättland men här ej så djup sand som på nufūden 
sågo  en  trupp  araber  som  flyttade  och  togo  dem  för ghazw  och  lagade  i 
ordning våra vapen med gåt lugn men då vi funo vår fruktan grundlös fort-

al-ḥajj al-shāmī   ar. den 
syriska pilgrimsfärden

ghazw   ar. rövartåg
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satte marshen och gorde halt kl. 1⅔ till frukost och roade de  sig med att 
shuta till måls och upstod slags mål up kl. 3 och marsh till kl. 9¼ då vi huno 
Muwaqqaq vid granit berg.

2/5 up kl. 101/6 OSO och snart in i granit bergen i dal med tvänne obety[d]-
liga waʽr och på dagen uphåll timar 3 och halt till natten kl. 10½ på den stora 
slätt varpå är Qafār och Ḥāyil.

3/5 up kl. 10¼ från nära Qafār och kl. 1 fram till Ḥāyil.
3/6  ut  från Ḥāyil med Ḥuzaim  al-Muṭairī  och marsh  timar  7  till  solens 

nedgång öfr slätland baṭīn såsom släten mellan Qafār och Ḥāyil och vidare 
sarwa timar 5½ då vi huno fram till beduiner vid ʽAdwa som är egentligen 
ingen by utan blot mazāriʽ och hela dena väg gik i O till S.

14/6 marsh paralelt med berget Salmā timar 7 då vi huno fram till Ḥazīm 
beduiner och Salmā är nest al-Agā det största berg och dess sträkning torde 
vara paralel med al-Agā ungefär i NO och SW och hela dess omkrets torde 
vara  två och en half dag måtlig marsh på kamel och dessa araber voro nu 
lägrade här under  nära den lilla byn Sabʽān.

5/6  marsh  från  Ḥuzaim  kl.  7  och  kl.  11  fram  till  beduiner  nära  berget 
al-ʽAbd och hela dagen i NW.

6/6 up kl. 9¾ väg NNW på baṭīn Salmā till kl. 2⅓ och vidare up kl. 3⅔ och 
väg allt i N till W och kl. 6 voro vi vid Ḥāyil som vi hade till vänster och kl. 
10⅓ huno vi den lilla byn al-Jasāmīya der högst torde vara 60 hus.

7/6 up kl. 9¾ i N till O öfr stor slätt kallad Daqqī och kl. 3 des slut vid 
berget Qaisī som är sandsten och sträker sig i NW och SO och här sågo vi 
till höger på betydligt afstånd det höga berget al-Jaladīya och halt  i berget 
Qaisī kl. 3½ till kl. 7 då vi bröto up och gingo öfr en annan stor slätt kallad 
al-Khaṭṭa  i NO och blägen [sic] mellan nufūdain och ungefär på dess mitt 
hade vi brunen Tayyim till höger och halt kl. 2 afton och här leva vanligen 
Ṣulubbā under somaren. 

8/6 up kl. 9½ och marsh i nufūd och halt kl. 4½ och up kl. 7½ och kl. 10 
förbi brunen al-Atwā som är 50 famn djup och halt kl. 12 wa-sarwa timar 2 
och i dag vår väg mest i NO.

9/6 up kl. 10 och marsh vid ett lågt berg kallat Ṣīla och det var det enda här 
hittils hade vi sett blott låga sand höjder taʽūs utan någon bergsgrund och kl. 
1 huno vi slutet af nufūd och stego sakta ned på hård jord och kl. 5 huno vi 
al-Ḥamāṭīya der vi funo vatten i hålor jabw af kalk stens berg och till vänster 

wa‛r   ar. mark täckt av 
stendebris

bāṭin   ar. lågland

mazāri‛   ar. pl. av mazra‛a 
odlat fält

nufūdain   ar. dual av nufūd, 
två nufūder

ta‛ūs   ar. eg. ṭa‛ūs enskilda 
sanddyner i nufūd

jabw   ar. behållare, reservoar
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hade ett annat land al-Ḥayānīya der även vatten och dessa vatten äro alla af 
regn vatten flöd ingen källa och ut härfrån kl. 8¾ och halt kl. 12 och i dag 
mera dålig marsh och i nufūd åter sedan vi skurit slätten.

10/6  uphåll  för  Ḥuzaim  som  glömt  sin  ʽaiba  shutväska  och  ut  kl.  11⅔ 
och kl. 3 skuro vi nufūden al-Daḥana vars början är vid al-Jauf och slut vid 
ʽAmūd  al-Khaima vid  al-Ḥasā  och  fortgår  utan  afbrytning  och  vi  voro  nu 
här på tre dagars afstånd från al-Jauf och i dag  skrämde [...] litet men utan 
grund och halt 3¾ till frukost och up kl. 7½ och här det egentliga slutet af 
nufūd och början af landet al-Ḥijra som räker härfrån ända till ʽIrāq och är 
en nästan oafbruten slätt liknande havet med hård grund och mellanliggande 
sandslätter och betes fält och halt kl. 15/6 wa-sarwa timar 25/6.

11/6 up kl. 9¾ och halt kl. 4½ och up kl. 6½ och halt kl. 9¼ vid stort antal 
brunnar kallade Ḥazil djupa ungefär 20 famn wa-sarwa timar 1⅔.

12/6	up kl. 9⅔ och halt kl. 4 och up kl. 6¾ och halt kl. 12 och hela dagen 
mellan små låga bergs och höjdsträkningar dels af kalk och mest af sandstens 
gyttring wa-sarwa timar 2.

13/6 up kl. 9½ och kl. 12 landet Mujāmir och kl. 5½ al-Mushaiqīq der jabw 
vatten finnes men nu var det slut och vi funo intet och halt kl. 61/6 i skuga af 
ett kalk berg och up kl. 85/6 och halt kl. 12⅓ wa-sarwa timar 25/6. 

14/6 1848 up kl. 9½ och uphåll att söka vatten som vi dok ej funo och sedan 
sågo vi  zaul  af 5  kameler och gömde oss  för dem och allt  förorsakade  ett 
uphåll af omkring 1½ tima och kl. 4 huno vatten i jabw flere kallade ṣumaiṭ 
och derfrån up kl. 7¼ och halt kl. 12 wa-sarwa timar 3½.

15/6 up kl. 9⅓ och marsh till kl. 4¾ och här komo vi in i dal rik på små 
sidr  träd up kl. 7½ och marsh allt  i  sama dal ända  till kl. 11¾ då vi gorde 
halt till qvälsvard nära Qaṣr Ruḥaimī der fines mazāriʽ wa-qalaʽ och några 
gårdar och up härfrån kl. 1¼ och omedelbart här eftr komo vi ut på stor öpen 
slätt början af Jufrat al-ʽIrāq och snart kommo vi på jord af sabkha täkt af 
sand skorpa som knastrade under kamelens [fötter] och middnatt stöte på os 
ett lejon dhārī3 som skrämde os och våra kameler förfärligt och längre fram 
komo vi till en torr kanal där vi skrämdes af spår af hästar och sedan på stor 
slätt på vars slut vi stego up och genom berg och sedan åter slätt ända fram 
till al-Mashhad som vi huno  kl. 1¼ om morgonen och hela marshen under 
denna natt var starkt forserad och lika med 1½ dag vanlig marsh = och från 
al-Ḥamāṭīya  en  dagsresa mot O  äro  högst  vattenrika  brunar  kallade Laina 

‛aiba   ar. läderväska

zaul   ar. grupp, samling

ṣumaiṭ   ar. (diminutiv) 
sötvatten(pöl)

sidr   ar. lotusträd 
(Ziziphus spina christi)

mazāriʽ wa-qil ͑a   
ar. odlade fält och klippor 

sabkha   ar. basisk sump-
mark

dhārī   ar. eg. ḍārī hotfull
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bygda af Sulaimān bn Daʼūd ʽalaihimā al-salām och blott fyra famn djupa. 
[20–25/6] från al-Mashhad red jag bighl till al-Kūfa och till jisr vid en gren 

af  floden ungefär 20½ timar och der steg  jag om bord och kom vid solens 
nedgång till Qifl och derfrån på bighl ungefär 7 timar till al-Ḥilla och från 
al-Ḥilla till al-Khān 9 timar och derfrån till Baghdād 9½ timar. 

18/9	1848 ut från Baghdād fö[l]jde af någre vänner till utom stadsporten och 
kl. 7½ natt ut öfr ʽIrāqs släta och torra land och kl. 1 förbi karwānsarāi och 
kl.  4  by Behrūz  vid  strömen  Sīrwān  och  vägen  i  dag  i NO  qahwa-khāna4 
wa-mīrzā.

19/9  ut  natt  kl. 5  i O  och NO och  kl. 1¼  fram  till  by Baladrūz wa-qīla 
Barzarūt vid Sīrbān och här tält läger af arnaot och förlorade snusdosan och 
ryktet att Muḥammad Shāh död5 och råd af våra formän att stanna här de togo 
väg genom öknen och gingo af och vi lågo här den 20 och 21 i portgången af 
en dålig khān här en darwīsh från Herāt dålig by och svårt att finna formän.

22/9 ut kl. 1½ på tre åsnor och med rafīq Faraj Allāh från Kermān Shāhān 
och den andra rafīq hade följt våra formän och väg förbi by Imām ʽAskar och 
sedan längs den lilla strömen Sīrbān vid stranden deraf arab tält rika på hästar 
villig väg och vid solens nedgång fram till den lilla byn Shahrabān och här 
mykket ̔ ajam som väntade att ge sig å väg hemåt i dag dålig marsh och största 
delen till fots och här karbalāī Naṣr Allāh turk darwīsh och här lågo till den

6/10 då vi gingo nästan mot min vilja ut kl. 12 och kl. 4¾ komo in i sand 
höjder och åter ut från dem på slätt och kl. 5¾ fram till Qaṣr Ribāṭ och här 
i  vår  formans  hus  två  vakra  dötrar  och  rykte  om  vägens   osäkerhet  och 
derföre dröjde här den 7 hela dagen störe by med torg och qahwa.

8/10 ut  kl.  1½ genom  lägre  berg  längs  Sīrbān  i  stort  följe  af  åsnor  och 
trashankar  fram  till  Khanāqīn  kl.  7  störe  och  vaker  by  vid  ström  och  rik 
på vatten och här  turkiska pāshā och gränsläger här myket vallfärdare och 
karbalāer  af  turkar  och  andra  och  här  ankomo  nu  ok  den  stora  skaran  af 
Shīrāz pilgrimer och deras anblik ej just tröstande nolens volens gik jag ut 
härfrån med formän från Hamadān råa bönder den

12/10  kl. 9⅔ morgon och kl. 4½  fram  till  station Qaṣr Shīrīn  khān med 
några usla kojor vid liten bäk med got vatten lägrade på höjd utanför khān.

13/10 ut kl. 9½ uphåll ½ och kl. 4½ Pūl-i Zaḥāb med khān och här hade 
kurd [oläsligt] plundrat och längs vägen nomad tält och marsh till kl. 7 till 

‛alaihimā al-salām   ar. fred 
vare med dem båda

bighl   ar. eg. baghl mula

jisr   ar. brygga

karwānsarāi   pers. karavan-
seraj

qahwa-khāna   pers. kaffehus 

wa-mīrzā   pers. och Mīrzā 

wa-qīla   ar. även kallad

arnaot   ar. alban, d.v.s. den 
osmanska militären

khān   pers. värdshus

darwīsh   pers. dervish, 
islamisk mystiker

rafīq   ar. färdkumpan

‛ajam   ar. perser

 

qahwa   ar. kaffe, café

karbalāī   pers. person som 
har gjort pilgrimsfärd till 
Karbalā’
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Pātaq och här nomad läger och prejeri af en ung man som påstod mig ej vara 
en rättrogen och jag slapp dok med två Qurān [citat] och densamme prejade 
duktigt af turkarne och den unge gossen som blef dakhīl hos vår forman och 
högst obehaglig natt utan slumer och här āsiyāb vatten qvarn i vaker ström 
bäk der jag badade. 

14/10 ut kl. 6½ natt och snart in i trångt pass och der uphål ¾ för trängsel 
och här  förlorade min  forman en sin yābū och hans usla upförande härvid 
tills  hans dräng Raḍī  återfann den och här Ṭāqat Farhād? och härfrån ut  i 
vida bergsdalar med härlig doft af allehanda träd och kl. 4 fram till Kerend 
störe och vaker stad på slutningar af berg nära liknande Syriens städer och 
här dröjde hela  följande dagen den 15 präktiga och billiga druvor och den 
lille Qarād i vars trädgård vi tillbragte dagen och vakra qvinor och mänerne 
liknande ryssar och deras boningar olika arabernas men materialet lika det 
i Najd och här även  förlorades och stals yābū och  folket  från Māzandarān 
gingo dena dag ensame af.

16/10 ut kl. 9 natt och i solens upgång i pass och här lossades myket bössor 
och osäker väg och Ḥamadān formäns modighet och kl. 4½ fram till Hārūn 
Ābād och här  inträfade nu nomader som komo tillbaka från plundring och 
nära nog hade plundrat även oss och blottade  tre dhawād och bortstulo ök 
och slagsmål och byns allt folk samlade och upställde till vårt försvar natt-
läger i khān och ut.

17/10 kl. 10 och kl. 4½ förbi khān Māyah Dasht och här några rytare och 
30 man beväpnade med nabābīṭ som skrämde  oss myket och bragte hela 
karwān att stanna och fegheten af Shīrāz folket och som här var utplundrat 
och  öde  fortsate  vi  vägen  och  kl.  10  Kermān  Shāhān  och mitt  samtal  här 
med  den  unge  gosen  från  Karbalā  wa-sunnī  wa-shīʽī  och  folkets  hat  mot 
turkarne och förstörelse af en turkisk höfding wa-sayyid Qumbar wa-mīrzā 
Naṣr Allāh och här dröjde till den

24/10 up kl. 12⅔ i stor qāfila ehuru mindre än hitils och kl. 7½ fram till Bīst 
Tū6 och här bilder hugna i berg och lämningar af pelare och annat strödda på 
fältet och här  sellskap af Muḥammad Jawād wa-karbalāī Ḥājj Muḥammad 
och Bīst Tū af de högsta berg i Persien.

25/10 up kl. 12¼ och kl. 5½ Ṣaḥna  liten stad med trädgårdar och här en
darwīsh  från  Herāt  som  hade  störe  tanke  om  min  ikhlāṣ  än  om  ikhlāṣ 
Muḥammad Jawād.

dakhīl   ar. skyddsling

āsiyāb   pers. vattenkvarn

yābū   pers. packhäst

dhawād   ar. spjut

karwān   pers. karavan

wa-sunnī wa-shī‛ī   ar. 
sunniter och shiiter

wa-sayyid   ar. och herre 

qāfila   ar. karavan

ikhlāṣ   ar. fromhet

nabābīṭ    ar. pl. av 
nabbūt klubba
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26/10 ut kl. 12 och kl. 6 Gangavar och här även lämningar af pelare och 
gamla bygnader och här även Fīrūz Mīrzā ḥākim Kermān Shāhān wa-maʽahu 
niẓām wa-taub wa-huwa nāwī ʽalā al-riwāḥ ilā taḥt ḥukūmatihi.7

27/10 ut kl. 12 och kl. 9½ Tūkasān och här lägrade mitt på torget och här 
en Shāh Zādeh drak qahwa hos oss och större stad. 

28/10 up kl. 12 och kl. 10 fram till Daulat Ābād störe stad med sūq och här 
voro vi blott  två farsakh från Ḥamadān och här kallt och is och här dröjde 
öfr hela den 29 och den

30/10 up kl. 12¼ och kl. 6 fram till Perī störe stad melan berg af pyramid 
form och hitils hade vi gått ungefär i NO riktning men härfrån gingo vi i SO.

31/10 ut kl. 12 och kl. 6½ Ḥiṣār störe stad mellan pyramid formiga berg och 
här folk som druko qahwa hos mig och handlade med karbalāī Muḥammad.

1/11  ut  kl.  12⅔  och  kl.  7¼  till  ʽAmāra  och  började  regn  och  vi  flydde 
till dålig khān der formän lågo som två månader varit på väg från Kermān 
Shāhān och han rädd och feg man och här rykte att den nye shāh förgiftad 
wa-ḥājj Ghulām i följe deraf förfärligt skrämd och dertill shuk så han shälfde 
och  darrade  wa-Ibn  Khusrau  Khān  alladhī  kabīr  badw  bakhtiyārī  al-ān  fī 
khamsīn balad yauman baʽīda ʽan ʽAmāra wa-wāḥid min al-mukāriya yurīd 
hādhā al-darb wa-wāḥid yurīd ghairahu wa-bi-sabab hādhā maʽraka wuḥūsha 
kabīra wa-stikhāra.8

2/11 krångel om väg wa-stikhāra och ut kl. 12 tillika i N och förbi byar och 
odlade fält fram till Sulṭān Ābād kl. 8½ störe stad med mur. 

3/11 ut kl. 1¼ i ONO och kl. 9 Khair Ābād och här försäkrade man oss att 
vägen allt var amn wa-amān.

4/11 ut kl. 12½ och genom öken trakt till Chahk kl. 6 och här hade för omkring 
20 dagar Bakhtiyārī plundrat hela byn och bortfört allt vad de ägde och den lilla 
byn mellan höga berg och på toppen af ett af dem ett kaställ väg NO.

5/11 ut kl. 8¾ natt och förbi matrak till Dildān kl. 6¼ och  i dag ginngo 
[sic] i SO och den andre forman gik af till Kamandūn och gorde en omväg 
af tre dagar vidare.

6/11 ut kl. 12¼ genom öken i SSW och kl. 7 fram till Ribāṭ Turk litet näste 
med mur och här regn om natten som fortfor den

7/11 ut kl. 1½ och kl. 10½ Maima och vägen hit i SO genom öken trakt och 
här som öfrallt på stationerna förfärligt gräl mellan Ḥājj Ghulām och folket 
som sålde hafra. 

Fīrūz Mīrzā   pers. prins Fīrūz, 
då titeln står efter namnet

ḥākim   ar. guvernör

sūq   ar. torg, marknad

farsakh   pers. farsang, 
längdmått numera 6632 m

wa-ḥājj   ar. och pilgrimen

wa-stikhāra   ar. och spåmetod 

amn wa-amān   ar. lugn och 
säker
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8/11 ut kl. 12 och kl. 10⅓ Murcha Khawār och vägen allt genom öken trakt 
i SO.

9/11  ut  kl. 7¾ natt  och  förbi  byar  och  odlade  fält  på  stor  slätt  fram  till 
Iṣfahān kl. 6 och här qvarter hos Mīrzā Aghāsī i Khalwa och här bygnaderna 
af Shāh ʽAbbās9 och trädgårdar och i synerhet Naqqāshī och Masjid al-Shāh 
och stora bazarer och Ḥārat Julfā10 600 hus armenier och den unge underlige 
gossen som spelade bräde och plågsamma dagar här och härliga frukter och 
myket kharāb och utsigten från maʼdhana och den lilla Mīrzā ʽAlī och hans 
studier och stora gårdar der 18  familjer bodde och den stora mīdān och de 
utom ordentliga trädgårdarne och Imām-i Jumʽa höll folket i styr. 

18/11 ut från Iṣfahān vid solens nedgång och uphåll ungefär till kl. 3 och 
sedan marsh hela natten till kl. 12¾ morgon då vi huno till Khān Mahyār en 
den största och beqvämaste karwān sarāy som jag sett och vägen i dag i S.

19 /11  ut  kl. 7  natt  och kl. 1¾ Qumaisha  störe  stad och dugtigt kallt  och 
vägen i natt även i S.

20 /11 ut kl. 6 natt och kl. 3¾ by Esn Ābād och vägen allt öken trakt.
21/11 ut kl. 4 natt i SO och kl. 3 liten by Shūklusūn.
22/11 ut kl. 6½ natt och kl. 2 störe by Abāda och vägen allt i SO och allt 

öken och oartigt upförande af mig mot en klerus från Iṣfahān som vräkte sig 
på min matta. 

23/11 ut kl. 9¾ morgon och kl. 2¾ Surma.
24/11 ut kl. 6 natt och kl. 2¾ Khāna-i Khurra karwān sarāy i öken trakt.
25/11 ut kl. 5 och kl. 5 Khāna-i Kargū öde och vägen i natt OSO och omväg 

af två dagar för köld. 
26/11 ut kl. 7 och väg genom berg wa-waʽr i OSO och sedan allt genom 

berg  i SSO och bergen kalk och väg genom  trångt pass och kl. 7  fram  till 
Kīlabalk störe by på stor slätt rik på odling och byar. 

27/11 ut kl. 10 genom berg och pass i S och sedan ut på öppet fält och kl. 4
fram till Sīdān.

28/11 ut kl. 6 natt och dålig marsh och uphåll af vatten och osäkerhet om 
vägen och kl. 4¼ fram till Dhurqān och i natt passerade ruinerna af Takhta-i 
Jamshīd och sved mig i hjärtat att ej få se dem.

29/11 ut kl. 8 och kl. 3 fram till Shīrāz och stölden af armeniens häst och 
myket folk som komo oss till mötes wa-ziyārat-i shumā qubūl bāshad11 och 
3 dagar nishastan Mīrz[ā] Muḥammad ʽAlī och huset der vi voro wa-taʽziya 

kharāb   ar. ruin

maʼdhana    ar. minaret

mīdān   ar. torg, öppen plats

nishastan   pers. satt
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wal-rauḍa wa-Saʽdī12 wa-Ḥāfiẓ13 wa-haft  tan wa-chihil  tan wa-bāgh-i  shāh 
wa-bāghi  nau  wa-lūṭī-i  Shīrāz  wa-shalqī  wa-masjid-i  wakīl  wa-masjid-
i  nau  wa-bāzār-i  wakīl  wa-niʽmatī  wa-ḥaidarī  wa-ʽadwa  allatī  bainahumā 
wa-wazīr  al-balad  wa-yuqāl  mushīr  wa-taḥta  yadihi  munshiʼ  wa-mustaufī 
wa-muḥarrara wa-ghilmān.14 

14/12 ut kl. 7¼ öfr slätten af Shīrāz nu full af snö och slask och kl. 9⅔ till 
Khān Chinār och här alwāṭ och tjurar och dåligt hål.

15/12 ut midnatt och kl. 3 manzil-i Khāna-i Zinyān wa-huwa 7  farsakh15 
och under vägen snö och yrväder och storm och svår väg af halka och Zinyān 
Khān och några hus och här hela dagen urväder.

16/12 ut kl. 11 morgon och öfr Dasht-i Arjin i stark köld och på dålig väg 
af ungefär 2 qvarter snö in i Kutal-i pīr-i zan och förbi khān i halva passet 
der turk īliyāt voro till nära af passet och här ingen snö och halt här kl. 10½ 
i det fria.

17/12 ut kl. 6 natt och genom berg wa-waʽr och Kutal-i dukhtarān fram till 
Kāzirān kl. 4½ och detta en af de störe städer i ʽAjam och här m-kh-l och got 
klimat och här dröjde öfr den 14 [sic] hela dagen.

19/12 ut kl. 10 och kl. 5¾ till en liten stad Gamaraj och här Bait Mashad-i 
ʽAlī och qvarter i liten kyffe.

20/12  ut  kl. 12  genom berg  och  pass  och  sedan  ut  och  till  berg  af  sand 
smörja och kl. 4½ fram till Kūnār Takhta och här nakhl kathīr wa-hiya balad 
mithl balad Najdī.16

21/12 ut kl. 9½ och genom de sista pass och berg af kalk sten ut till al-sāḥil 
och kl. 4 fram till Dallekī och här en skog af nakhl och källa af nät gement 
klimat och lukt.

22/12 ut kl. 6 natt allt öfr slättland och kl. 3¼ Īsāwandī och här persiska 
beduiner och gement näste och tjuvar.

23/12  ut  kl.  10½ och  kl.  7¾  fram  till Abū  Shīr  och  de  tre  sista  farsakh 
[oläsligt]. 
Dar Abū Shīr nishastīm dar Khāna-i Mirzā Muḥammad Ṣādiq17 hans lif och 

bränn vins supande varje afton och hans tiryāq och hans dräng wa-munshī 
engelske  konsuln  och mitt  tråkiga  lif  der  hela  15  dagar  och  shepparen  en 
Mullā Ḥusain  som  sade  jag  var  fransman och  slutligen  ut  härfrån  den 7/1	
49 på en liten skuta med shepparen ʽAbd al-Raḥīm och på den hinduer och 
deras smuts och osnyga lif och af dem dog ett barn och en gammal qvinna 

‛Ajam   ar. Persien

m-kh-l   ar. går inte 
att identifiera

al-sāḥil   ar. kusten, kust-
området

nakhl   ar. dadelpalmer

tiryāq   ar. vin

wa-munshī   ar. skrivare

alwāṭ    ar. pl. av lūṭī se 
kommentar 303

īliyāt   pers. stammar
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och storm och stor shögång på hafet och den 10 och 11 och 12 i Muʽammara 
och här engelska fartyg och den stora floden och de otaliga palmer och den 
14 fram till Baṣra och här Girgis och min bedröfliga ställning. 
Från al-ʽIlā till Taimā två dagar och ½ och intet vatten på vägen och al-ʽIlā 

SW från Taimā och från Taimā till al-Barka al-Muʽaẓẓam en knapp dag och 
till Tabūk nära  fyra dagar  en pöl  vatten  ʽUqla vari  vatnet  räker  tre  år  och 
Khaibar  från Taimā  tre  fulla  dagar  och  från Taimā  till  närmaste  nufūd  en 
half  dag  och  i  al-ʽIlā  räknar man 300  gårdar  och  folket  äro  av  flere  olika 
stammar  man  säger  7218  och  de  ge  skatt  åt  al-Madīna  och  Samīra  qarība 
min Mustajidda baina al-ʽIlā ʽanhā wa-min Ḥāyil ilā al-Mashhad 10 ayyām 
wa-fīhinna mā wājid fī qalbān19 och först går vägen öfr nufūd och sedan öfr 
slätt liknande havet och af araber på vägen först Shammar och sedan Ẓufair 
och sedan Muntafiq och där är väg bygd af Zubaida ‒ Zubair wilāya ṣaghīra 
3 sāʽāt gharbī min Baṣra vägen minhā ilā Makka sharrafahā Allāh ʽalā ʽishrīn 
yauman wa-darbuhum baina  Jabal Shammar wal-Qasīm wa-Wādī Dawāsir 
ʽalā [oläsligt] wa-yuṭīyūn balad zilfī wa-hiya niṣf darbihim.20

WALLIN V.indd   92 1.12.2014   11.35



93

d a G s n o t i s e r  1 9  d e c e m b e r  1 8 4 7 – 1 5  j u n i  o c h  1 8  s e p t e m b e r  1 8 4 8 – 1 4  j a n u a r i  1 8 4 9



WALLIN V.indd   93 1.12.2014   11.35



94

G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

WALLIN V.indd   94 1.12.2014   11.35



95

3 august i  1847 – 8 juli  1849

Brev

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

S
G e o r G  A u G u s t  WA l l i n

WALLIN V.indd   95 1.12.2014   11.35



96

G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

WALLIN V.indd   96 1.12.2014   11.35



97

g .  g e i t l i n  t i l l  g . a .  W a l l i n

r i s t i m ä k i  3 / 8  1 8 4 7

Reso, Ristmäki d. 3 Aug. 1847 
Älskade Broder!
Med  sednaste  post  erhöll  jag  i Nådendal  (der  jag  uppehållit mig  för  att 

genom brunnsdrickning rensa min corpus från all dynt som vistelsen i Hfors 
alstrat) ditt sednaste bref, dat. Alexandria d. 8 Juni 1847, och fann, till min 
stora förvåning, att mina bref  till Dig, dem jag för säkerhets skuld afsändt 
genom Borgströms bemedling – ty den förrut begagnade postvägen öfver St 
Petersburg har visat sig opålitlig,21 ehuru förhållandet nu mera tyckes vara 
annorlunda – icke kommit till Alexandria och Cairo. Men detta är tvifvels-
utan ett misstag. Man har i Alexandria, efter all anledning, icke noga under-
sökt förhållandet då Dig lemnades det svar att inga bref till Dig ankommit. 
De måste ha ankommit dit, men långt för detta blifvit expedierade till Bokty 
i  Cairo.  Åtminstone  måste  den  betydliga  summan  af  400  Rub.  Silfver,22 
hvilken jag i slutet af Februarii innevarande år genom Borgström & Comp. 
affärdade till Cairo till Dig, jemte adress tillika till Consuls-Agenten Bokty, 
dersammanstädes, hafva kommit till sin bestämmelse ort. Hvart skulle de då 
ha hamnat? Samma väg hafva ju alla de öfriga penninge Remisserne kommit 
Dig tillhanda. – Vidare har jag i April – om jag rätt minnes – skrifvit till Dig 
derom, att de många bref  (ett  till Din Mor, 1  till Rector Magnif. och 2  till 
mig) hvilka besynnerligt nog i långa tider dväljts i Asiat Departementet vid 
Utrikes Ministerium i St Petersburg alla på en gång, sedan förfrågan skett, i 
anledning af ditt bref öfver London, ankommo till Hfors. Vid samma tillfälle 
gaf  jag Dig ock  tillkänna,  att Din  ansökning om  förlängning  å Stipendiet, 
genom en besynnerlig tillfällighet, ehuru sent den ock framkom, likväl inom 
laga  tid  hann  till Consistorium, men  att Doctor Willebrandt  fick  de  flesta 
rösterne  samt,23  genom  Cancellers  stadfästande  af  Consistorii  pluralitets 
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åsigt, erhöll det af eder två blott ansökte Resestipendium (de öfrige compe-
titorerna  som  omtalades  togo  sin Matts  ur  skolan24).  Sic  stantibus  rebus25 
återstod ej annat än att försöka med Alexanders stipendiet som är nästan lika 
stort, men hvartill utom requisita för det förra fordras tvenne års studium af 
Ryska Språket  inom Ryssland; då detta äfven  inträffade på Dig,  erhöll Du 
detta stipendium,26 som nu står för Din räkning, ock endast Fullmagt från Dig 
ankommer till Borgström eller mig att lyfta det i samma ordning som iakt-
tagits vid det förra Stipendiet, skola medlen Dig oförtöfvadt tillsändas. Häraf 
torde Du finna att den onde icke rider oss,27 utan att allt hvad möjligen  stått 
i vår förmåga blifvit gjordt; men våra vistelse orters ofantliga afstånd bör det 
tillskrifvas, att vi så sällan kunnat communicera oss med hvarandra och att 
Du derföre föreställt Dig sakerne helt annorlunda än de i verkligheten äro. 
Dina bref äro riktigt framkomna numera; äfven det  ifrån Jerusalem af d. 3 
Mars erhöll jag i Maji månads början eller medium, och det vigtigaste deraf, 
eller  rättare nästan allt, med några mindre betydande undantag, är allmän-
heten meddeladt genom Hfors Morgonblad. Samma är förhållandet med dina 
föregående bref, hvaraf allt sådant som jag ansett egna sig för publiciteter 
blifvit  tryckt  i våra tidningar,28 och omtryckt  i Sveriges dagblad. Allt hvad 
som kommer från dig, läses med största intresse och Du bör vara öfvertygad 
derom, att dina Landsmäns varma lyckönskningar beledsaga dig öfverallt på 
dina äfventyrliga färder.
Ditt sednaste bref från Alexandria af d. 8 Juni erhöll jag nog sent, emedan 

man å General Gouverneurens Cancellie i Hfors trott att jag vistades i Raumo 
dit brefvet onödigtvis krokfärdats innan det ändtaliges d. 28 Juli ankom till 
Nådendal. Till Nämnda Cancellie hade Asiatiske Departementet vid Utrikes 
Ministerium  i  Peterburg  insändt  Ditt  bref,  och  hade  samma  Departement 
erbjudit  sig  foga  anstart  derom  att  mitt  svarsbref  till  Dig  genom  Ryske 
General  Consuln  i  Egypten  skall  till  Dig  öfverlemnas.  Nu  tyckes  således 
vägen  för  vår  correspondence vara öppen och  säker. Dock  torde penninge 
remisser bäst  framdeles,  såsom hittils, måsta gå den vanliga vägen genom 
Borgström, till hvilken Du i slika saker kanhända omedelbarligt borde vända 
dig, emedan jag om somrarne ända till inemot October vistas långt från Hfors 
i trakten af Lumbarla, det dig väl bekanta, hvarifrån jag nu får framföra din 
Systers  innerliga,  hjertliga  helsningar  och  välönskningar.  Hon  var  här  på 
Ristmäki  för  några  dagar  sedan  och  hade  då  tillfälle  att  läsa  ditt  sednaste 
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korrta bref,  likasom hon ock alltid förut af dem erhållit del. Tillståndet på 
Lumbarla  är  såsom  förr;  dock vistas Andersin numera nästan oafbrutet  på 
Skällagård  der  han  bygger  och  lagar  i  ordning,  emedan  han  önskar  sälja 
Lumbarla  (såsom  redan  skett  med  Järämäki  hvilket  Borgmästar  Kekoni 
köpt och förvandlat rummen deri till en Fosforr  sticks- och Lackfernisse-
Fabrik; en äfventyrare Schwickert har nemligen der slagit ned sina bokpåler 
och  inrättat  en  fabrik  i  stor  skala,  med  firman Åbo.)  –  Hvad  Dina  öfriga 
närmaste anförvandter angår, så mår Din Mor Kammar Rådinnan väl, och jag 
kan ej märka att hon, på den tid af 4 år du frånvarit, i minsta mohn föråldrats. 
Af henne väntar Dig ock bref i Cairo; och när dessa rader framkomma har 
Du säkert längesedan erhållit så väl hennes som mina bref. Din ogifte Syster 
befinner sig äfvenledes ganska väl, men om Din Bror, som sedan han tagit 
afsked från Militairen vistats i St Petersburg, der han jemväl för det närva-
rande, enligt hvad Fru Andersin förmodade, sig uppehåller, kan jag ej lemna 
några bestämda underrättelser, dock omnämnde Fru Andersin att han en gång 
skrifvit det han hade hopp om att komma  till någon beställning sådan han 
sig önskade; i alla fall kan han återgå i krigstjenst när hellst han behagar. I 
mina förra bref har jag sökt berätta för Dig allt hvad jag kunnat erinra mig 
af sådana nyheter som borde intressera Dig och som jag tar för afgjordt att 
desse bref kommit Dig numera  tillhanda, anser  jag ej vara nödigt att  åter-
hemta det redan sagda. Conradis ställning är väl för det närvarande, sedan 
han  skiljt  sig  från Lyceum,  hvars  föreståndare  nu  är Österbottningen Carl 
Backman, numera Lector  i Tyska Språket vid Universitetet,  ingalunda den 
önskvärdaste, men tvifvelsutan kommer han att såsom Skol Lärare, åt hvilket 
håll han sig ämnat, bli en utmärkt man, ty han är allmänt känd såsom ägande 
de yppersta gåfvor i detta afseende. Väl har jag flere gånger påmint honom 
att  skrifva  till Dig, och Din Mor har  sagt,  att  äfven hon uppmanat honom 
dertill, men  jag  vet  icke  huru  han  ej  kommit  sig  att  få  något  till  pappers; 
troligen  är han nu obelåten med  sin  egen  ställning och detta har möjligen 
betagit honom håg och lust att meddela sig; törhända misstager jag mig ock 
häruti, ty jag har med Conradi haft ganska liten beröring i sednare tider. –
Att  jag  sökt  Theologiæ  Professionen  efter  Borg,  som  erhöll  Limingo 

pastorat, men att den gamle Theologen Jac Algoth Gadolin blifvit mig före-
dragen har jag ock ett par gånger i mina förra bref omnämnt. Gerne hade jag 
sett att den plats som af mig innehas hade stått öppen för Dig som dertill vore 
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i  alla  afseenden dugligare och  lämpligare  än  jag, men detta har  ej  lyckats 
genom vederbörandes förkärlek för Gadolin, hvilken dock i allmänhet anses 
såsom nog besynnerlig  och opasslig  att  vara Professor. Emellertid  har  jag 
det lugnande medvetande att i denna sak hafva gjort allt hvad för mig varit 
möjligt. –
Med otålighet väntar jag nu alla dagar underrättelser från Dig ifrån Cairo, 

der tvifvelsutan brefvena från mig och din Mor varit dig tillmötes, äfvensom 
de  400  Rubel  Silfver  dem  du  i  början  ämnade  åt  dina  björnar men  sedan 
requirerade  för egna behofver. Att Du nu vunnit din önskan att ytterligare 
 par år vistas i Orienten är gifvet, men högst intressant vore att veta huru-
vida Du ämnar Dig åt Jemen eller någon annan trakt af Arabien. – Det förra 
synes  enl.  din  reseplan  (den  jag  dock  i  anseende  till  omständigheters  och 
tillfälligheters  stora  inverkan  på  en  resandes  färder  i  Orienten  icke  anser 
vara nog pålitlig)  ligga dig  i hågen, och visserligen vore afsigten med din 
resa icke tillräckligt vunnen, ifall Himjaritiskans förhållande till Koreischi-
tiske dialecter icke derigenom blefve närmare utveckladt och kunngjordt för 
den Orientaliska verlden i Europa.29 – Hvad jag inom mig sjelf ansett något 
besynnerligt, är, att Du ej befattat dig med deshiffrering och afskrifning af 
de gamle inscriptioner i berg m.m. som kommit i din väg under dina resor 
och  dem  du  blott  i  förbigående  omnämner  i  dina  bref.  Skulle  icke  dylika 
monumenter, äfven om de redan blifvit af andra upptecknade, genom jemfö-
relse  af  de  olika  sätt  hvarå  de  tvifvelsutan  komme  att  förklaras,  vinna  ett 
högre värde? Så har det förefallit mig här, men kanhända dömde jag alldeles 
annorlunda i fall jag vore på samma färd med Dig och i tillfälle att öfverväga 
alla hithörande omständigheter. Ingen kan mer än jag vara öfvertygad derom, 
att Du begagna hvarje sig erbjudande tillfälle för att verka godt för den sak 
åt hvilken du egnat ditt lif och dina krafter, men jag ville blott omnämna att 
det föreföll mig något besynnerligt då jag i dina bref på flere ställen läste det 
du väl såg inscriptioner men icke vidare befattade dig med dem, så att  jag 
fann mig föranlåten att, då jag lemnade Ditt bref i afskrift till Morgonblads 
redactionen, på ett ställe helt och hållet utesluta hvad der om inscriptioner 
i förbigående nämndes. Jag vet ej om jag gjorde väl eller illa häri, men det 
säkra är, att jag gjorde det i störste välmening och med bästa afsigt att icke 
lemna lastarenom rum. Föröfrigt har jag ock vid meddelandet af dina brefs 
innehåll  tagit mig friheten att utesluta allt hvad jag ej  tyckt  lända Dig och 
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Din sak till faveur, samt att utbyta någre friare uttryck mot sådana som bättre 
egnade  sig  för  publiciteten.  Du  må  nu  anse  mitt  beteende  häri  huru  som 
hellst, så är  jag  tröstad dermed att  jag handlat efter bästa förstånd, och att 
det var platt omöjligt att undandraga Dina bref allmänhetens nyfikna blickar, 
ty knappt hade en eller annan erfarit att ett bref från Dig ankommit,  innan 
jag  af  hundrade  frågande  ansattes med  spörsmål  utan  tal  och uppmanades 
att låta trycka dina bref. Och som de voro i hög grad välkomne för Redac-
teurerne fick saken gå sin gång. Af ditt bref från Jerusalem är största delen 
redan  tryckt  på Morgonbladet, men mycket  återstår  ännu. Detta  bref  som 
innehöll, bland annat, Kamelens biographie är af allmänheten med mycket 
intresse genomläst och studeradt stycke för stycke så långt det hittils hunnit 
tryckas. Om Castréns bref har  jag deremot hört sägas att de röja en alltför 
stor sjelfkärlek o. dyl. hos den i Sibiriens ödemarker irrande författaren, som 
tidt och ofta låter höra af sig. – Men nu punct till härnäst. Min Svåger Banco 
Secreteraren Wilhelm Lagus som jemte mig druckit brunn i Nåndal, res[er] 
nu  till Åbo  för  att  kl. 2  i  natt  på Ångfartyget Murtaja  bege  sig  till Hfors, 
der  han  genast  aflemnar  detta  bref  till  Nordenheim,  Chefen  för  General-
Gouverneurens Cancellie,  och då  skall  det  väl  ej  dröja  alltför  länge  innan 
Du läser dessa välmenta men illa skrefna rader – en brunnsgäst har skrifvit 
dem och dervid oaktadt all skyndsamhet dock brutit mot dieten – från Din 
redelige vän GGeitlin. 

T i l l  g .  g e i t l i n

k a i r o  8 / 1 0  1 8 4 7

Original saknas, publicerat i Georg August Wallins reseanteckningar 3 (1865), 
s. 424–510.30

Broder! 
Mitt  sednaste  bref,  oberäknadt  det  knapphändiga  från  Alexandria,  var 

ifrån  Jerusalem,  innehållande  berättelsen  om min  färd  till  denna  stad  och 
ankomsten dit. Nu skulle följa en redogörelse för min månadslånga vistelse 
der, jemte noggranna uppgifter om och geometriska mätningar af de heliga 
platserna,  hvilka  blifvit  helgade  genom  pilgrimers  fromma  minne  samt  i 
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legenden och  traditionen bevarade,  såsom ställen der det betydelsefullaste 
af den kristna mensklighetens historia blifvit utageradt. Men utom det att jag 
hvarken gjort eller ens kunnat göra  sådana undersökningar,  finner du dem 
hvar som helst i de digra folianter, som i alla tider och på alla tungomål blifvit 
sammanskrifna om denna stad; genom dem kan du känna Zion bättre än jag. 
Dertill kommer att de  lärda begynt controverser emot  legendens sannings-
enlighet, samt till fullo bevist att de flesta heliga ställen, som nu uppvisas af 
munkarne, icke äro identiska med dem der händelserna i sjelfva verket till-
dragit sig.31 Af allt sådant må du vänta intet af mig. Jag vandrade väl såsom 
en from pilgrim omkring och besåg platserna, för att lika väl som en annan 
förtjena namnet pilgrim; månget fromt barndoms minne från Rosenmüllers 
religions-historia väcktes dervid hos mig och lifvades på nytt32 – men hvad 
är  det mer?  Jag kunde  icke,  såsom mina kristna medpilgrimer,  förmå mig 
att picka korstecknet för matta lampor i grott-kapeller, icke att böja knä och 
kyssa marmorskifvor eller fula bilder med öfversmorda färger. Jag har föga 
annat att säga dig från Jerusalem än en mängd obehagliga intryck af det sätt, 
hvarpå jag såg mina orientaliska kristna bröder uttrycka sin andakt; af det hat 
och den afund som råder emellan kristendomens olika sekter, hvilka alla här 
representeras af sina kloster och bekännare; af den krypande ödmjukhet, som 
den fria kristendomens bekännare visa mot Turkarne, deras förtryckare och 
den slafviska Islams bekännare; af den låga guldtörst och smutsiga penning-
begär, som här  ligger ytterst  i bottnet vid alla  lifs- och religions-yttringar; 
af det  sedeförderf,  som  råder  inom alla klasser  såväl bland  stadsboer  som 
landtfolk, vittnande om glömska af den hämnande hand, hvilken fordomtima 
dränkt de närbelägna Sodom och Gomorra i Döda hafvets tunga bölja; af den 
ursinniga fanatism, som hetsar olika religioners bekännare, äfvensom olika 
kristna sekter emot hvarandra; af det djupa förakt Muhammedanerna här mer 
än annorstädes visa mot de kristna, måhända  icke alldeles utan skäl; dess-
utom särskilt af fult väder, med nederbörd af hagel och regn, som ofta under 
flere dagar höll mig inne samt ofördelaktigt verkade på mitt vid Egyptens och 
Arabiens evigt klara himmel vanda sinne; slutligen af obeqvämlighet i min 
hushållning, emedan jag här fann ingen som i egenskap antingen af tjenare 
eller kamrat kunnat hjelpa mig deruti o.s.v. Allt sådant gjorde min vistelse 
här tråkigare än den kunnat vara under andra förhållanden. Den lilla staden 
var snart genomvandrad och känd, så mycket nemligen som mitt tycke och 
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ändamål fordrade, dess heliga platser, såväl kristna som Muhammedanska, 
snart besökta; den erbjuder föga eller intet folklif, alltid det intressantaste i 
mitt tycke, hvarföre jag snart blef trött och utledsen vid den. Jag började så 
ströfva omkring i de närmaste trakterna utom staden, med ledning af en plan-
karta som Preussiska konsuln D:r Schultz utgifvit,33 isynnerhet på det jemfö-
relsevis  höga Oljoberget,  i  dalarne Kidron,  Josafat  och Gä Hinnom,  samt 
andra  orter med minnen  från Gamla  eller Nya Testamentet.  Jag  utsträckte 
mina vandringar  till Bethlehem och åt  andra  sidan  till Bethania, nu kallad 
Alaʽzirijeh, der Lazari graf ännu visas,34 äfvensom till andra mindre omtalta 
och bekanta byar. Då denna krets blifvit mig för  trång och  jag  tröttnat vid 
sådana  små  vandringar,  under  hvilka  jag  dock  för  den  bedrägliga  luftens 
skull ådrog mig en temmeligen styf hosta, företog jag en färd till Sarons dal, 
besökte Lydda, Ramla och Jaffa, badade mig frisk från hostan i Medelhaf-
vets älskliga bölja, fröjdade mitt sinne med Sarons liljor och dess fruktrika 
trädgårdar, som nu gåfvo apelsiner åt hela Syrien i det yppigaste öfverflöd, 
äfvensom dess i vackraste brodd stående, utomordentligt rika åkerfält. Åter-
kommen till Jerusalem tågade jag med pilgrimerna till Jordan om måndagen 
af den heliga veckan,35 sedan jag likväl först såsom Muhammedan gjort en 
zijaret  för Moses’  föregifna graf på bergen  invid Döda hafvet;36 dit  ström-
made i dessa dagar tallösa skaror af Islams bekännare för att vid en verkligen 
smakfullt och grannt utstofferad sarkofag, i en halft förfallen och hvarje dag 
allt mer förfallande moské, göra sin bön och andakt verldens första boksynta 
profet  till  ära.  Icke  allenast  Jerusalems-boer,  utan  äfven Fellaher  och  folk 
från alla trakter af Syrien tågade dit under mycket buller af tympaner och tall-
rikar, som accompagnerade folkets sång, äfvensom under fanors svängande 
med röda och gröna färger, samt annat dylikt, som är så eget för Muhamme-
danska religiösa processioner. Jag trifdes dock ej länge der. Platsen var den 
ovänligaste man kunnat välja, en sandsluttning emellan kalkberg, der  intet 
spår af lif syntes i naturen. Sjelfva moskébyggnaden är omgifven af dubbla 
murar, inneslutande en gårdsplan jemte åtskilliga bibyggnader; alltsammans 
förfaller mer  och mer –  en bild  af  Islam och khalifernas murknade välde. 
Jag besåg platsen, gjorde några knäböjningar  i moskén, mumlande något  i 
skägget medan jag vandrade omkring sarkofagen i det inre kapellet, åt hvad 
der förefanns till salu, samt begaf mig redan samma afton till den plats invid 
Jericho, der de kristna pilgrimerna slagit läger. Sedan följde jag dessa vidare 
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till Jordan, såg dem bada sig i den lilla men vackra flodens gråa strömmande 
bölja, samt åtföljde dem tillbaka till Jerusalem.
Hvad jag sedan sjelf var ögonvittne till under långfredagen, påsklördagen 

och sjelfva påskhelgen, jemte de nästan otroliga berättelser jag hörde om den 
verkliga styggelse och kyrkoförargelse, som här tilldrager sig hvarje år, kom 
mig att längta bort ifrån den heliga staden så snart som möjligt, ty hvarje dag 
jag  nödgades  dröja  här  förekom den mig  allt  odrägligare  och  odrägligare. 
Dessutom begynte redan andra dag påsk alla fremmande tåga bort och den 
hittills genom dem lifliga staden företedde efter slutad högtid den bedröfli-
gaste  anblick  af  ödslighet  och  död,  så mycket mer  som  stadens  egentliga 
invånare höllo sig innestängda i sina hus,  troligen för att  i fred öfverräkna 
hvad de lyckats preja af de arma pilgrimerna. Tre de heligaste städer i öster-
landet har jag haft äran besöka, nemligen Mekka, Almedina och Jerusalem, 
men ingenstädes i verlden har jag sett så gement, nedrigt, förderfvadt folk, 
som  just  i  dem.  Jag  kunde  ej  underlåta  att  inom  mig  anställa  jemförelse 
mellan hvad jag såg i Mekka och nu såg i Jerusalem; när jag ställde i bredd 
med  hvarandra  folkens  lynne  och  deras  religiösa  ceremonier  på  ena  och 
andra stället, tyckte jag – huru himmelsvidt skilda de två religionerna än äro 
i sin djupaste grundidée – mig igenkänna mycket i den orientaliska kristna 
kyrkans ceremonier (äfvensom sedermera i hela Syriens seder och bruk) det 
Islam profeten upptagit i sin lära. Jag fann att mycket der behagade mig mer 
än här, men också tvärtom, så att jag hade svårt att afgöra hvem som kunde 
vara Herren behagligare, den  som gick  till Mekka och böjde knä  för hans 
föregifna hus efter en tvagning med Zemzems vatten,37 eller den som gick till 
Jerusalem att picka sig för Sonens graf och kyssa dess marmorskifva efter en 
tvagning i Jordan. Jag kunde ej besvara frågan annorlunda än med en annan 
fråga: hvad gagnar dig, kristne eller muslim, en pilgrimsfärd i ditt lif vare sig 
till  Mekka  eller  Jerusalem,  om  ej  hela  din  lefnad  är  en  pilgrimsfärd  till 
Herren? hvad gagnar dig en psalm, en bön, en kyrkogång, om ej hvarje din 
tanke genom hela lifvet är en lofsång åt Herren, hvarje ditt sträfvande en bön 
och hvarje dag en söndag inför Herren? Men just detta är det som orientalen 
glömmer, antingen han är kristen eller muslim; han tror att allt är gjordt med 
en  pickning,  en  knäböjning  under  frammumlande  af  utantills  lärda  böner, 
hans religion ligger i ceremonier. Derföre har folket här så mycket religion, 
så litet moral och ingen karakter; den som flitigast gör sina böner, som flin-
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kast  tummar  rosenkransen,38  han  är  den  högst  aktade,  den  bäst  bedömda. 
Detta Fariseiska skrymteri gör mig skygg för bekantskaper här;  jag kan ej 
förmå mig att taga rosenkransen i hand, liksom äfven de stundliga fromma 
utropen  till Allah  och  hans  profet  äro  mig  högst  vidriga,  sedan  nyhetens 
behag  numera  försvunnit.  I  anledning  deraf  lefde  jag  mest  för  mig  sjelf. 
Nästan den enda bekantskap jag gjorde och underhöll var Preussiska konsuln 
D:r Schultz, en lärd och särdeles bildad man, som i Berlin, Paris och London 
idkat  orientaliska  studier,  men  under  gynnande  omständigheter  plötsligt 
slagit om från det lärda till det diplomatiska ståndet; det oaktadt fortsatte han 
här  sina  förra  studier  i Arabiskan  med  mycken  flit  och  framgång,  under 
handledning af en lärd, ypperlig sheikh, hvilken studerat i Kairo, allt ännu 
utan motsägelse hufvudsätet för orientalisk lärdom. Med D:r Schultz och en 
i hans hus boende kusin jemte dennes studiikamrat i Arabiskan, alla 3 Preus-
sare, hade jag det intressantaste Europeiska sällskap, som jag hittills påträffat 
i orienten, och emedan de alla 3 voro ogifta män generade mig intet i hans 
hus. Derjemte erbjöd mig hans goda bibliothek tillfälle att behagligt fördrifva 
lediga stunder, något som jag hittills merendels saknat under min peregrina-
tion. Mitt orientaliska sällskap var åter hans sheikh, en gammal intim vän till 
Mohammad ʽAjad  i  Petersburg,39  genomdrifven  Koran-skriftlärd,  äfven 
bevandrad i de så kallade ʽulum barranijeh, kadi i Shafiʽ-sekten,40 poet och 
för öfrigt en renhårig, ehuru något fanatisk bekännare af sin religion. Emedan 
han  höll  mig  för  lika  rättrogen,  så  förde  han  mig  omkring  i  Alaksa  och 
Alsakhra samt till helgons och frejdade mäns grafvar, bland dem Ibn Sina;41 
genom honom kom jag ock i beröring med några andra sheikher, väktare och 
tjenare  i  moskén. Men  för  öfrigt  hade  jag  föga  eller  ingen  beröring  med 
folket här, utom så vida den dagliga handeln på torget gjorde det oundvikligt; 
likväl  kom  jag under  besöken på  de  kristna  heliga  platserna  i  samtal med 
pilgrimer,  isynnerhet Ryssar,  hvilka voro ganska  talrika,  näst Grekerna de 
talrikaste. Mera vill jag för tillfället ej säga dig om min vistelse i Jerusalem, 
utan skyndar att föra dig ut ur den trånga staden med terrassgator, hvilken 
(såsom Muhammedanerna sade påsklördagen) är höljd i det tjockaste qvalm 
af Guds vrede och förtrytelse öfver de otrogna kristnas kufr. Säkert är att jag 
för min  del  sällan  har  lemnat  någon  ort med  så  stort  nöje,  som  denna  de 
heliga  minnenas  stad,  sällan  andats  så  fritt,  som  då  jag,  uttågande  från 
Bethlehems-porten med 2 åsnor och 2 Fellaher, hunnit öfver Josafats dal upp 
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på Oljobergets nordliga fortsättning och derifrån såg tillbaka öfver staden, 
troligen  för  sista  gången  i mitt  lif.  Från Oljoberget  och  hvarje  annan  hög 
punkt utanföre företer staden, i likhet med de flesta i orienten, en den herrli-
gaste  anblick med  sina minareter  och  kupolformiga  hus,  hvilka  sänka  sig 
sakta från Zion och Akropolis mot Tyropoion, med sina ljusgröna olivelunder 
och gamla kungaträdgårdar, genomsorlade af Siloahs klara källflöde. Sålunda 
sedd på afstånd och omstrålad af verldsgamla minnen, från menniskoslägtets 
första sekler till de sista, kan Zions stad icke undgå att anslå äfven det slöaste 
sinne; men gå icke dit in, stanna hellre utanföre och vänd så om till ditt land 
igen med fromma minnen från Davids borg.42 Så tyckes det öfverhufvud vara 
med hela orienten, man ser den genom sagans trollspegel från sin beqväm-
liga  occident,  liksom man  betraktar  en  trädgård  genom  lusthusets  färgade 
glasruta, och man drifves hit af oemotståndlig  längtan  till  sin soliga barn-
doms land; men träd ut  i  trädgården från pavillonen, så finner du det, som 
sedt genom färgadt glas var så rosenskimrande yppigt, i sjelfva verket vara 
blott  ogräs, mull  och  busksnår  –  kom  till  österlandet,  så  får  du  se  jorden 
betäckt med törnen och tistlar, samt menniskan höljd af smuts såväl i kropps-
ligt som andligt afseende, och du vaknar med förvåning ifrån sagans dröm. 
Det förundrar dig väl att jag efter 4 års vistelse i orienten, dit jag så hjertligt 
längtade, icke kommit till någon ljusare åsigt af sakförhållandet: bättre hade 
då varit att stanna beskedligt hemma. Men till förklaring må följande betrak-
telse tjena, som jag sednast gjorde under en utflygt från Kairo till Beni Sueif 
och  till det  för sina  rosor och drufvor prisade Fajum.43 Man ser öfverallt  i 
detta  underliga  land  fejden  emellan  öknen  och  den  lifgifvande  floden,  en 
strid  som kämpats  årtusenden  före Gamla Testamentets  äldsta  tideräkning 
och ännu i dag ej hunnit sitt slut; i våra dagar ser man att Nilen fordomdags 
varit mäktigare och haft vidsträcktare område. Den flöt fordom med rikare 
ådror  öfver  ett  land  der  den  dyrkades,  men  försummad  och  glömd  af  ett 
otacksamt  folk drog den sig  tillbaka  i  sin stora strömfåra och vältade sina 
förut lifgifvande böljor gagnlöst i hafvet. Kom så öknen in i landet med sina 
härar  af  flygsand,  öfverhöljde  templen  der  fordom  lifvets  och  visdomens 
gudar dyrkades, samt begrof åkerfälten och trädgårdarne; nu går vandraren 
fram bränd af solen och halfqväfd af samom vindar öfver ett land,44 der han 
förut kunde färdas månader igenom i skuggan af härliga lunder. Öknen skulle 
likväl fly om man angrepe den med visdomens vapen och toge den välvilliga 
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floden till hjelp, ty grunden är god. Med folket är samma förhållande, under 
qvinnans  smutsigt  brungula  hy  har man  svårt  att  utfinna Egyptiskans  fina 
klippska  drag,  eller  af  mannens  krypande  uppförande  ett  ursprungligen 
nobelt  hjerta.  I  öknen  deremot  äro  naturens  gåfvor  ringa,  omedelbart 
kommande från Herren, utan att menniskans visdom eller krafter synnerligen 
kunna  förändra  tillståndet.  Sänder  Herren  regn,  så  är  Beduinen  rik  och 
boskapen frodas, men faller intet regn, så kan han intet göra för att afvända 
nöden. Också tillhör rikedomen icke honom sjelf vidare än för dagen, utan 
den  som  har  starkaste  handen;  den  åt  hvilken  Herren  gifvit  kraftens  och 
modets gåfva besitter hela öknen. Men om fienden en vacker dag tager bort 
all hans egendom, om störtfloden spolar bort all hans boskap, hvad vill han 
göra?  annat  än  lägga händerna kors och  säga: Herren gaf  och Herren  tog, 
lofvad vare han! I öknen finnes ingen kung som styr enligt visa lagar, hvars 
gunst man borde söka genom visdom, icke heller någon tyrann, som styr med 
herrskarenycker, hvars nåd man måste söka genom hyckladt kryperi; öknens 
son är ingens herre och ingen är hans herre, derföre är han lugn, storsinnad i 
olyckan,  villig  att  bispringa  den  olycklige,  han  kunde  alltförväl  tjena  till 
hufvudperson i en tragedi.
Men  låtom oss återkomma  till det berg,  från hvilket  jag hade sista åter-

blicken öfver Zions stad. Snart föllo mina blickar på en scen, starkt kontras-
terande mot det lugna kristliga sinne, som man gerna på afstånd föreställer 
sig herrska i dessa trakter, vaggan för fridens religion. Vi gingo fram på en 
fordom byggd, nu öfvergrusad väg emellan två stengärdsgårdar, omslutande 
olivelunder och åkerfält, då jag till venster varsnade 3 män i gräl och hand-
gemäng med hvarandra, två emot en. Då vi hunno närmare tog den ena till 
flykten,  troligen öfverväldigad af  sina  två motståndare;  han  förföljdes  tätt 
i spåren af den ena fienden, som under loppet tog upp stenar och slungade 
dem på den flyende, under det denne var nära att stupa för hvarje träffande 
sten.  Vi  upphunno  dem  och  hejdade  stenkastaren,  sålunda  gifvande  den 
flyende något försprång att springa öfver vägen till en annan olivelund, der 
han träffade några sina vänner; kapprocken, som han lemnat i sticket under 
flykten,  togo  vi  bort  ifrån  förföljaren.  När  han  kom  till  oss  för  att  återfå 
kapprocken, hade jag tillfälle att se huru han blifvit illa tilltygad med blodsår 
i hufvudet och rifna kläder. Orsaken till slagsmålet var blott att de hörde till 
hvar  sitt  parti Keisi  och  Jemani.45  Dessa  partier  dela  nemligen  allt  folket 
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omkring Jerusalem på 2 dagars afstånd i två fiendtliga läger, ända ifrån de 
äldsta Muhammedanska tider. Hvar och en by hör till endera partiet och är 
derigenom afsvuren fiende till dem som höra till det andra. För en Keisi är 
namnet Jemani ett öknamn och tvärtom; allt efter den bys parti, som vi under 
färden passerade, sprungo barnen efter oss och öknämnde oss än Keisi, än 
Jemani. Ännu under de sednaste decennierna hafva partierna förhärjat Pales-
tina genom sina eviga fejder; men i våra dagar har elden blifvit något dämpad 
genom den inqvarterade Turkiska militären, ty denna har efter omständighe-
terna förenat sig än med ena, än med andra partiet och sålunda brutit bådas 
makt  samt  utsugit  båda.  För  öfrigt  äro  de  lärda  i  stort  bryderi  om  förkla-
ringen af ursprunget till dessa två partier och jag tror ingen ännu kunnat rätt 
förklara  saken;  lika  litet  känner  folket  här  deras  ursprung. Då man  frågar 
inbyggarne  derom,  svara  de  blott  att  det  så  är  ifrån  urminnes  tid,  tilläg-
gande att ett sådant förhållande eljest ingenstädes äger rum och har med sig 
stora olägenheter; alla tyckas väl vara utledsna dervid, men det härstammar 
från gamla  tider  och orientens  söner  våga  ej  ändra hvad  som ägt  rum hos 
fädren. Kort efter middagen hunno vi  fram  till byn Beit Haneina, derifrån 
mina två följeslagare voro hemma. Här tillbragte vi slutet af denna dag och 
natten. Åtskilliga af byns invånare samlade sig till oss i stugan, der vi suto 
omkring en på golfvet flammande brasa och kokade kaffe, ena pannan efter 
den andra. Här igenkände jag mer den äkta Araben, här bor ett annat slägte än 
i Jerusalem. Omkring Jerusalem tyckte jag mig se Frankiska, syd-Europeiska 
drag hos såväl kristna som Mohammedaner. De visa alla Arabisk gästfrihet, 
isynnerhet i de mindre byarne, der ingen handel drifves och intet torg finnes.
Den 10 april i god tid om morgonen satte vi oss i rörelse och vandrade på 

öfverhufvud goda, ehuru något förfallna vägar fram öfver de gamla Efraim-
bergen. Här och i trakten af Jerusalem äro kalkstens bergen föga fruktbara, 
höljda blott af ett  tunnt humuslager, under hvilket ofta den hvitgråa hällen 
skiner  fram.  Dalarne,  som  gå  i  alla  riktningar,  äro  odlade  så  vidt  deras  i 
allmänhet smala botten tillåter, men öfverhufvud är landet här mera vanlot-
tadt än längre fram. Det oaktadt synes här, liksom öfverallt i landet, spår af 
en fordom vidsträcktare odling, dels så att fordom uppbrukade fält nu ligga 
fulla  af  stenrösen,  dels  så  att  förut  bebodda  byar  och  enstaka  hus  nu  stå 
öde och halft förfallna. Men nästan för hvarje timme blef landet rikare och 
redan före middagen kommo vi  till byar, der  isynnerhet olivelunderna och 
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fikonskogarne voro herrliga. Äfven drufvor skola finnas här i stort öfverflöd 
och  af  särdeles  god  beskaffenhet;  men  deras  tid  var  ej  inne  ännu,  ehuru 
folket här och der började syssla i sina vingårdar. Fikonen här äro berömda 
såsom  de  bästa  i  Palestina,  ett  skålpund  säljes  här  för  5  à  7  kop.  b.  ass. 
Middagstiden  gingo  vi  ned  i  den  rika  dal,  som  sträcker  sig  förbi Nablus 
och hel och hållen är besådd med hvete.  Jag vet mig  ingenstädes,  ej  ens  i 
Egypten, hafva sett ett så rikt och frodigt åkerfält som denna dal, ej heller 
en så herrlig brodd. Det fattades ungefär en half månad till skördetiden och 
var således bästa tiden att njuta af åkerfältets herrliga doft och utsigten till 
god skörd. Ju längre jag kom fram i dalen Alnakhla, desto mer tilltog den i 
bredd och fruktbarhet, ej blott på bottnet, utan äfven upp mot topparne af de 
låga berg som begränsa den. Längst framför mig såg jag berget Garizim till 
venster och berget Ebal  till höger, belysta af den nedgående solens strålar. 
Här och der på bergen sågo vi dels hel- dels halfförfallna byar, än bebodda, 
än lemnade åt sitt förfall. Då vi sågo oss i afton icke kunna hinna fram till 
Nablus, beslöto vi söka oss nattherberge i en liten by på de venstra bergen, 
den  mina  följeslagare  kallade Mithlun  (kanske  falskt),  och  stego  derföre 
uppåt på små stigar midt igenom åkerfälten. Men innan vi gingo in i sjelfva 
byn  funno mina  följeslagare nödigt  att  rifva gräs  till  nattbete  åt  öken;  jag 
satte mig derunder i det yfviga gräset och njöt anblicken af den herrliga dalen 
(utan tvifvel den yppigaste och rikaste i hela Palestina), öfver hvilken solens 
sista aftonstrålar  spelade  i herrlig  färgprakt. Men  i  stället  för näktergalens 
glada  driller,  som  följt  oss  hela  dagen  under  färden  genom Bethels  olive- 
och  fikonlunder  samt på Nakhlas  yppiga åkerfält,  skränade  i våra öron de 
dagskygga,  i  skymningen  ur  sina  hålor  framkomna  shakalernas  klagoljud, 
ej  olikt  det  ljud orientens  qvinnor  höja  vid  döendes  bädd;  till  och med  så 
fullkomligt likt, att då jag på färden till Jaffa först hörde det, frågade jag om 
qvinnor och barn här klagade öfver någon död. Natten föll emellertid öfver 
oss med dimma och kylig vind,  samt dref oss att  söka  tak öfver hufvudet. 
Inkomna i den förfallna byn emottogos vi  till en början högst ogästvänligt 
af byns män, som kort om godt anmodade oss att gå bort, emedan här intet 
herberge fanns för fremmande; vi sade oss vara fremlingar, som icke kunde 
fortsätta färden på osäkra och af oss icke nog kända vägar, hvarföre vi hade 
anspråk på medafan och rättvisligen icke kunde bli afvisade. Detta tog man 
ock i öronen. Medafa är nemligen en inrättning som förut fanns i alla Syriens 

b r e v  ·  3  a u G u s t i  1 8 4 7  –  8  j u l i  1 8 4 9

WALLIN V.indd   109 1.12.2014   11.35



110

G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

byar, men numera  blifvit  bibehållen  endast  i  sådana  som  intet  torg  hafva; 
den består  i  ett  särskildt  hus  eller  rum, vanligen belagdt med halmmattor, 
som  står  öppet  till  herberge  för  resande öfver  en natt  eller  längre,  och dit 
byns folk är  förpligtadt att  i  tur eller gemensamt (ty seden varierar  i olika 
byar) föra färdig mat åt alla fremmande. Derpå gjorde vi nu anspråk och då 
det icke kunde förnekas utan brott mot de i hela orienten heliga gästfrihets 
lagarne, fann man för godt att visa oss vägen till en sådan byggnad. Väl icke 
af egen erfarenhet;  ty  jag har aldrig blifvit  tvungen att nedstiga i en sådan 
medafa, men af andras berättelser visste jag dock att detta rum, gemensamt 
för så många menniskor och djur, öfverallt är osnyggt samt fullt af ohyra; 
derföre förmådde jag mina följeslagare att söka något privat herberge. Detta 
lyckades och vi fingo ett litet rum hos en gammal gumma, som ehuru 75-årig 
med  mycken  bestyrsamhet  och  välvilja  sprang  till  granngårdarne  för  att 
hemta mjölk,  bröd  och  annan  provision.  Snart  lågade  en munter  brasa  på 
golfvet, tjenande till att utestänga nattens kyla från den dörrlösa stugan samt 
att koka risgröten och kaffet. Hela familjen, gumman, hennes fullvuxna son 
och 2  raska sonsöner deltogo  i vår magra qvällsvard med synbarligen god 
appetit och under det hjertligaste glam. Kaffekoppen och snusdosan cirkule-
rade flitigt och ehuru trött af vår långa dagsmarsch, vakade jag till midnatt i 
det harmlösa sällskapet. Samtalet angick de eviga fejderna mellan Keisi och 
Jemani partierna,  huru  staden  ofta  blifvit  belägrad,  huru  dess män  blifvit 
mördade, än i öppen strid, än genom svek o.s.v.; sedermera Ibrahim pashas 
krig,46  jemte  välförtjenta  förbannelser  öfver  hans  och  hans  folks  grymhet; 
slutligen  Turkarnes  förtryck  och  girighet,47  allt  vanliga  ämnen  för  folkets 
samtal i dessa länder. Sedan jag om morgonen bittida för en ringa drickspen-
ning fått den gamla trefliga värdinnans hjertliga tacksägelse och lyckönskan 
om god fortsättning af färden samt slutligen lycklig hemkomst till min mor 
och  fädernesland,  gåfvo  vi  oss  på  väg  nedför  den  åkerhöljda  sluttningen. 
Efter halfannan timme kommo vi fram till Nablus, det gamla Sichem, som 
omgifvet  af  yppiga  trädgårdar  och  lunder  ligger  i  slutet  af Nakhla  dalen 
emellan de väldiga bergen Garizim och Ebal. Grödan var här yppigast i hela 
dalen, bestänkt af nattens dagg och vattnad af många rika källor doftade den 
emot oss med den friskaste ånga. Man tycktes också ha sinne för denna friska 
natur och för de tusentals näktergalar, som drillade i träden, ty vi sågo skaror 
af män sitta i det gröna vid något provisoriskt café, med koppen i ena handen 
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och vattenpipan i den andra. Vi passerade förbi ett Arabiskt helgons, ʽAmod, 
kapell,  stående öfver  Josefs graf  såsom det  tros. Här var  Jakobs brunn, ur 
hvilken han vattnade sin åker,48 den samma vid hvilken sedermera Frälsaren 
satt  och  lärde Samaritanskan ”att Herren är  en ande och de honom dyrka, 
måste dyrka honom i anda och sanning” (en sats, till hvilken just motsatsen 
nu  råder  i  alla  orientens  religioner).  Ofvanpå  berget  Garizim  finnes  ännu 
det  altare,  som byggdes af 12  från  Jordan upphemtade  stenar på det  ställe 
der Isak skulle offras;49 ännu uppstiga de få (ungefär 200) i Sichem bosatta 
Samaritanerna 4 gånger årligen dit för att offra. Här på Ebal var det som Isra-
eliterna anmodades bygga ett altare åt Herren; här valdes Rehabeam,50 och 
flere andra minnen från Gamla och Nya Testamentet äro fästade vid dessa 
trakter. Ännu  är  stadens  och  traktens  folk  kändt  för  samma  bångstyrighet 
och öfvermod som i Davids  tid; sjelfva säga de att  i hela Syrien  intet  folk 
finnes som är manligare (argal) än de,51 att en deras qvinna gäller två vanliga 
män. Staden på den nedersta svaga sluttningen af Garizim är vacker, byggd 
i samma smak som Jerusalem med små kupolformiga tak, men ej så starkt 
sluttande eller backig som det.
Vi  tågade  långsamt  förbi  staden  längs  sluttningen  af  Ebal,  der  många 

gamla grottor finnas, småningom uppstigande på en slingrande väg mot dess 
topp;  det  var  en  temmeligen mödosam marsch, men  den  lönades  rikligen 
af  den  herrliga  utsigt  vi  från  höjden  hade  öfver  Sichems  yppiga  dal.  Det 
rika landskapet var dessutom lifvadt af tallösa hjordar, som med sina herdar 
drogo  ut  på  bete  i  alla  riktningar,  eller  vattnades  vid  någon  källa.  Sedan 
veko vi af bakom höjden för att gå mot andra trakter och den herrliga dalen 
försvann ur min åsyn. Vägen gick uteslutande  längs bergen, från hvilka vi 
nedskådade i djupa dalar, liksom sluttningarne höljda dels af åkrar, dels af 
olivelunder, dels med småskog af ek eller andra träd. Vi mötte mycket folk, 
som på lastade ök förde bränsle eller hvete från denna trakt till närliggande 
städer  eller  till  det  fattiga  men  mycket  konsumerande  Jerusalem.  Äfven 
kommo  vi  i  sällskap  med  skaror  af  hemvandrande  pilgrimer  och  vägen 
förekom liflig, åtminstone för mig som var van vid toma öknen. Folket ser 
i allmänhet raskt och kraftfullt ut; det sätt hvarpå de bära sin hufvudbonad 
tarboshen  (nemligen skarpt nedlutad åt sidan) ger dem ett spotskt,  trotsigt 
utseende. Mina  följeslagare,  som  ej  voro  rätt  säkra  om  vägen, måste  ofta 
fråga sig fram, men ställde aldrig frågan direkt fram, emedan sådant skulle 
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hafva  ådagalaggt  en  skamlig  och misstänklig  okunnighet  om  landet,  utan 
ungefär sålunda; hvilken väg är bättre, den åt öster eller vester, för att komma 
dit eller dit? men mötte de någon bekant från trakten af Jerusalem, som ofta 
hände emedan man hemtade hvete från Genin eller Nazareth, frågades vidt 
och bredt om vägens riktning och säkerhet m.m. De sade att folket fixerade 
mig för mina jemförelsevis rena kläder och kufijeh till hufvudbonad; sjelfva 
voro de så trasiga, som de möjligen kunde vara för att undvika misstankar 
och ej väcka rånlystnad. Vi kommo dock lyckligen förbi och gingo vid Gaba, 
det gamla Gileʽa, ned på den stora dalslätten Marg Alghirk. Under vårt tåg 
öfver denna slätt åtföljdes vi af två Franger, målare, som stannade vid fäst-
ningen Sanor på en ensamt stående stor höjd,52 troligen för att afteckna dess 
pittoreska läge. Slätten, som utbreder sig åt vester, skall vintertiden utgöra 
en  liten sjö och sålunda rikt bevattnad gifva goda skördar mais och hvete. 
Vi hade ej gått länge innan vi upphunnos af ett sällskap från Jerusalem åter-
kommande Mohammedanska pilgrimer; de voro ifrån Beirut och hade enkom 
gjort  en  vallfärd  till  de  heliga  platserna  i  Judea,  besökt Abrahams  graf  i 
Hebron,53 Jerusalem med sina 2 heliga moskéer, Moses graf m.fl. samt skulle 
nu  från Genin  öfver  ʽAkka  begifva  sig  hem  till  sin  stad. De  föregingos  af 
dervisher med tambour de basquer och klingande spel, samt voro synbarligen 
stolta öfver sin långa, heliga färd. Vi lägrade tillsammans vid en brunn för att 
vattna öken och hvila oss, men så när hade vi kommit i gräl om ett vatten-
upphemtningskärl,  hvilket  de  af  religiöst  öfvermod  vägrade  att  låna  åt  en 
bland mina följeslagare. Vi voro nu vid slutet af slätten och begynnte åter gå 
längs berg vid Kubatijeh. Här förvissades jag om att de hvita molnfläckar, 
som  jag om morgonen med  tvifvelsamma ögon betraktat  från bergstrakten 
kring Nablus, voro intet annat än den snöhöljda toppen af det stora Hermon, 
det nu så kallade Sheikhberget, som stormäktigt höjer sitt hvita hufvud öfver 
hela trakten vidt omkring. I god tid före solens nedgång hunno vi fram till 
Genin, det gamla Ginaea, och lyckades efter långa förfrågningar äfven här 
finna ett herberge öfver natten, så att vi icke behöfde taga in i medafan eller 
cafét, det vanliga värdshuset i orienten för resande. Vi måste dock nöja oss 
med en öppen gård till nattläger, full som den var med vedhopar och bikupor, 
i hvilka bien surrade ut och in. Det lilla jag såg af staden vittnade om förfall 
och ruskighet, mer än i de flesta andra jag sett. Följande dagen hade vi att 
tåga  öfver  den  till  staden  gränsande  stora  slätten Esdraelon,  i  våra  dagar 
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kallad Marg ibn ʽAmir,  en  triangellik  slätt  som  på  alla  sidor  omslutes  af 
berg;  till  höger  af Gilboa  och  lilla Hermon,  till  venster det  långsträckta,  i 
Medelhafvet utlöpande Karmeil, längst framåt bergen kring Nazareth, bland 
dem det mest  framstående ”Nedstörtandets” berg. Det  förekom mig såsom 
skulle hela denna stora slätt kunna förvandlas till ett återfält [sic], ehuru den 
nu företedde blott några odlade fläckar här och der, några få byar på sidorna 
och  ej mer  än  två  på  sjelfva  flackan. En  bland  dem  anses  vara  det  gamla 
Jezrel, nu kallad Zerin, der Gideon vann segern öfver Midian.54 Största delen 
af slätten tyckes i våra dagar begagnas till betesmark och besökes mycket af 
från trakten nedom Galileiska sjön kommande Beduiner. Men af den gamla 
floden Kishon  kunde  jag  ej  finna  något  spår,  ehuru  den  i  fordna  tider  var 
mäktig  nog  att  sluka  Siseras  här,  då  Deborah  och  Barak  på  berget  Tabor 
samlat  Israel  till  strids.55 Hela dagen räckte vandringen öfver slätten,  först 
mot aftonen började vi stiga ganska brant uppför Nazareths berg. Här mötte 
vi i ett trångt pass två mot slätten nedgående Beduin sheikher, hvilka exami-
nerade mig om min packning och resa m.m.; de fordrade tobak att stoppa i 
sina pipor och då  jag ej kunde gifva hvad  jag ej hade,  fordrade de af mig 
något att äta. En sådan begäran, ehuru högst vanlig i öknen, förundrade mig 
här, men då jag sjelf var tillräckligt Beduin för att ej vilja stöta emot det första 
lagbudet hos öknens söner,56 så villfor jag deras begäran och slapp alla vidare 
frågor för litet ost, bröd, valnötter och torra fikon, som jag hade till hands 
i en liten påse af gazellskinn, den en Beduinska i Negd hade skänkt mig. I 
Nazareth fick jag sedan förklaring i saken. Just dessa dagar hade nemligen 
några Beduiner försökt med våld taga en ko, med hvilken en stadsbo plöjde 
sin  åker; med  anledning  deraf  uppstod  slagsmål,  flere  stadsboer  samlades 
att hjelpa sin nödställda broder, en Beduin stupade och det var således blod 
emellan  dem;  såsom  vanligt  vid  sådana  tillfällen,  kringströfvades  derföre 
nu hela trakten af roflystna, byte sökande Beduiner. Detta förklarade äfven 
mina följeslagares rädsla och oro under hela dagen, ty i Genin hade de hört 
talas om oroligheter och osäkra vägar. Under  sådana  förhållanden hade vi 
all  anledning  till  belåtenhet  att  så  lätt  hafva  sluppit  de  två  Beduin  sheik-
herna och deras näsvisa frågor. Innan vi gingo in i staden hvilade vi vid en 
brunn, dit åtskilliga herdar kommit för att vattna sina hjordar; i dessa trakter 
underlättas en resa mycket af de talrika källor och vattenflöden som ständigt 
anträffas. Van  vid  den  fasliga  vattunöden  i Arabien,  hade  jag  i  Jerusalem 
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noga frågat mig före om denna sak, och förvånades ej litet då man försäkrade 
det ej vara nödigt att släpa med sig vattensäck, den som eljest på resor främst 
legat mig om hjertat. Under hela denna färd hade jag derföre intet vattenkärl 
med mig och behöfde det ej heller.
Någon  timme före  solens nedgång  tågade vi  in  i den  lilla, men särdeles 

vackra  staden Nazareth,  som  ligger på sluttningen af ett högt berg mot en 
platå, som sjelf höjer sig (tror jag) 800 fot öfver Medelhafvets yta. Stadens 
mark sluttar nedåt i starka terrasser, så att taken på nedra radens hus tjena till 
gata för den ofvanföre belägna radens gårdar. Sjelfva staden är jemförelsevis 
snygg och ren. Det här belägna Latinska klostret ligger längst nedåt platån, 
som upptages dels af äng och betesmark, dels af lunder med oliver, fikonträd 
och cactus; det är ett sammelsurium af byggnader utan symmetri och arki-
tektur. Här försvinner den för Jerusalems trakt så karakteristiska kupolen på 
taken; jag minnes icke att jag såg någon annan kupol, än den på en liten, midt 
i  staden  liggande,  särdeles  smakfull  moské,  hvilken  omgifves  af  ståtliga 
cypresser,  täflande  i  höjd  och  vext  med  den  smala,  spetsiga  minareten. 
Bergen äro bekransade med matt gröna oliver, ty de höljas af tjockt humus-
lager,  som sällan  låter kalkhällen  lysa  igenom; på  terrasserna  finnas  åkrar 
eller ekskog och buskar. Trakten förekom mig såsom en bland de vackraste, 
utom det att minnena af Frälsarens vistelse här i ungdomen kringsväfva den. 
Emedan jag ej var så lycklig som vanliga Europeiska resande att äga ett tält, 
hvilket kunde uppslås hvar som helst, måste jag söka qvarter i staden, och 
fann det i en så kallad khan, bestående af en enda jordvåning omkring en stor 
gårdsplan,  hvilken  nu  var  full  af  en  resande  Rysk  grefvinnas  samt  några 
andra Europeiska  resandes  last och ök. Här anvisades åt mig att bebos ett 
rum eller rättare stall, hvars golf var bara marken och taket ett väldigt hvalf. 
Men i dessa trakter är man ej så nogräknad med sina boningsrum, man lefver 
hellre ute i den blida, friska naturen och har ett rum blott för att instänga sitt 
bagage. Mina följeslagare  från Beit Hanina  tillbragte natten hos mig, men 
togo  följande morgonen  ett  hjertligt  afsked  för  att  återvända  hem,  försäk-
rande sig aldrig hafva haft så godt ressällskap som nu. Genom att följa den i 
öknen lärda gyllne regeln och alltid dela med mig af min matsäck, hade jag 
vunnit de redliga Fellahernas vänskap och hade ledsamt att skilja mig från 
dem; sökte derföre förmå dem att ligga öfver några dagar här och sedan följa 
mig till Tiberias, men de sade sig redan hafva varit 3 dagar borta från hustru 
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och  barn  och  lika många  åtginge  till  återfärden,  hvilket  vore  en  nog  lång 
skilsmessa. Således äfven här samma blödighet som jag öfverallt funnit hos 
Beduinen  och Araben  i  allmänhet.  Här  hade  jag  andra  vänner,  de  gamla 
minnena  från  mensklighetens  äldsta  och  bästa  vän,  hvilka  tilltalade  och 
omsväfvade mig såsom äfven barndomsminnen. Sedan jag med mycken till-
fredsställelse gjort några vandringar i den fridfulla staden, frågade jag till en 
början efter berget Tabor, om hvilket redan David sjöng: ”Tabor och Hermon 
skola fröjdas i ditt namn”,57 och dit legenden förlägger Kristi förklaring; man 
sade det vara helt nära och utpekade riktningen. Jag vandrade så till bergen, 
men fann på länge intet som jag tyckte kunna vara förklaringens berg; slut-
ligen efter en  timmes spejande och vandring varsnade  jag ett mörkt  skim-
rande, med skarpa konturer och sköna linier tecknadt berg, nästan i form af 
en toppad kon, som jag genast  igenkände för det rätta. Liksom Frankernas 
berg vid Jerusalem och Hattin längre fram, hade detta i sjelfva verket så frap-
pant utseende, att man ej behöfde fråga dess namn, ehuru jag ej rätt obser-
verat det under färden öfver Esdraelon. Emellertid var det för sent att gå dit 
i dag och farligt att gå ensam, innan saken emellan Beduinerna och stadsbo-
erna  blifvit  afgjord  i  ʽAkka  inför  den Turkiska  domaren.  Jag  gick  i  stället 
genom staden upp på det berg, nedanför hvilket den är byggd, och på hvars 
topp ett litet kapell står, helgadt åt en Arabisk vali, kallad Alnebi Ismaʽun;58 
under vägen uppför terrasserna hvilade jag några gånger i skuggan af något 
träd,  som  bredde  sin  vackra  skugga  öfver  små  åkerfält.  Uppkommen  till 
valin glömde jag min vördnadsbön till honom för den utomordentligt herr-
liga  utsigt,  som  här  fägnade mina  ögon;  först  och  främst  frapperade mig 
anblicken af det älskade Medelhafvet, som nu i grannaste skimmer hvälfde 
sina blå  böljor  längs  foten  af  det mörka berget Karmel,  slutande  sin gång 
längs slätten Esdraelon med en i solen skarpt glittrande hvit punkt, den jag 
höll  för Haifa  och  som  särdeles  stack  af mot  den  för  öfrigt  jemna  bergs-
ryggen. Mot norr (dock litet åt öster) hade jag det stora väldiga Hermon, väl 
värdt sitt namn af Sheikhberget, med långa hvita snölockar slingrande ned på 
dess hufvud; nedanför det de svarta mörka bergen vid Judestaden Safed eller 
”staden på höjden;” närmast framför mig emellan hafvet och bergen en trakt, 
nära nog lik den man ser från Moses berg vid Sinai, ett haf af stelnade berg-
vågor, öppnande sig till några små flackor, bland hvilka den största Albattauf 
med  städer,  byar  och  odlade  fält.  Här  ser  man  staden  Sefurie,  det  gamla 
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Sephoris, hvilken af legenden uppgifves såsom Jungfru Marias och hennes 
föräldrars hem, äfven nämnd i korstågens historia vid det afgörande slaget 
vid Hattin:59 likaledes ser man en liten by Kana algelil, som sannolikare är 
det gamla Kana än den längre fram belägna Kafr Kanne. Mot öster tog berget 
Tabor uppmärksamheten från alla andra föremål och mot söder hade jag den 
stora  slätten Esdraelon,  ett  ängshaf,  en Savann  i  gamla verlden, med  sina 
små byar såsom holmar och Genin på gränsen mot Samariens berg. En sådan 
utsigt har  jag knappt någonsin haft och här  i  landet  torde den  ingenstädes 
hafva  sin  like.  Detta,  jemte  tanken  på  Frälsarens  vistelse  här,  höjde  mitt 
sinne till andakt, vida mer än jag kunnat röna den i Jerusalem vid hans graf 
och hans kors. Jag kunde ej på länge förmå mig att lemna denna plats, der 
naturen  utbredde  allt  hvad  hon  har  högt,  storartadt,  älskligt  och mildt;  på 
taket af det Arabiska helgonets kapell stod jag och såg än hit, än dit, någon-
gång torkande mina glasögon från en tår,60 som smög sig fram vid tanken på 
att jag stod alldeles ensam här, att ingen landsman vid min sida fick fröjdas 
åt åsynen af hvad Frälsaren i tiden sett. Slutligen steg jag dock ned från taket 
och satte mig i det mot norr öppna, halft förfallna kapellet, för att ännu njuta 
af den herrliga utsigten åt hafvet och åt Hermon, samt af den milda smekande 
luften. Ensam som jag var, skyddad mot solens strålar och omblåst af hafvets 
milda fläktar, flögo mina tankar åt alla håll, både till mitt hem, derifrån jag 
då på ett helt år icke haft några underrättelser, och till de trakter jag under 
min peregrination genomströfvat; jag kom till jemförelser och det föll mig in 
att  just  så  borde  det  land  vara  beskaffadt  der  vår  religion  skulle  födas,  i 
motsats mot Egypten och Arabien. Egypten måste genom sina naturförhål-
landen bli ett visdomens land, der allt vetande som berodde på observation 
af  naturens  lagar  måste  frodas;  menniskan  behöfde  der  visdom,  klokhet, 
beräkning för att  leda den välgörande floden efter sitt behag, ej kraft eller 
mod att strida mot naturens krafter. Derföre byggde hon tempel, i hvilka hon 
dyrkade alla goda och onda andar, de förra för att bibehålla deras gunst, de 
sednare för att med ödmjukhet undgå deras vrede; så t.ex. vigde hon tempel 
åt den onda krokodilen. Sålunda hade inbyggarne föga öfning i mannakraft, 
utan antogo ett slugt, fint, krypande väsende och blefvo derföre lätt rof för 
de första naturfriska män, som behagade intränga i det rika, lockande landet. 
I  öknen,  der  förhållandet  var  rakt motsatt,  kunde mannen  föga  lita  på  sin 
beräkning eller klokhet, utan måste vänta allt ofvanifrån; derföre måste der 
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uppkomma en Islam religion med sin abstracta, innehållslösa, öknetorra sats: 
”ingen herre är utom Herren”, en sats som säkert långt före Mohammed och 
i alla tider hyllats i öknen. För att sammansmälta denna enkla sats med Egyp-
tens beräknande verldsvishet fingo Israeliterna lof att vandra 40 år i öknen 
och  för  att  desto  kraftigare  inskärpa  satsen  i  dem,  gafs  dem  lagen  på  den 
eminentaste punkt af den skarpast markerade öknen. Den som utan all reser-
vation har denna sats inplantad i själen, jemte den dermed sammanhängande 
om ett  förut bestämdt öde, han är mäktig af mycken enthusiasm och stora 
dater; men så abstract fattad har enthusiasmen ingen halt, ingen på moralisk 
karakter grundad basis, utan liknar ett Turkiskt opium-rus, som dunstar bort 
och lemnar efter sig blott matthet samt ett nedtryckt sinne. Sådant var khali-
fernas  hastigt  uppstigande, men  lika  hastigt  slocknande  välde;  och  i  våra 
dagar,  är  väl  annat  qvar  af  hela  Islam  än matthet,  förfall,  nedtryckthet?  I 
Syrien med sina halfnakna kalkberg behöfde mannen väl klokhet och beräk-
ning, men ändå mera ihärdighet och kraft att odla en gifmild, men ej slösande 
jord; han behöfde Arabens förtröstan för att afvänta Herrens gåfvor och hans 
lugn då de uteblefvo eller jordbäfningen skakade hans berg. Och liksom han 
lärt sig odla jorden för att den måtte emottaga Herrens gåfvor, så lärde han 
odla  sitt  hjerta  för Herrens  nåd; menniskan  fick  ej  helt  öfverlemna  sig  åt 
öknebons sjelfförnekelse, ej heller åt Nilbons sjelfbelåtenhet. Så blef Syrien 
det land, hvarifrån mensklighetens frälsning skulle utgå och öfver det älsk-
ligaste  haf,  som  sköljer  dess  långa  sida,  breda  sig  ut  till  den  aflägsnaste 
vestern.
Det  rop  från  minareten,  som  kallade  Mohammedanerna  till  eftermid-

dagsbön, kallade mig bort ifrån vårdtornet på höjden, sedan jag sutit der flere 
timmar.  Nedkommen  gick  jag  till  den  nära  utanför  staden  belägna  lilla 
Grekiska  kyrkan,  som  är  byggd  öfver  den  källa  invid  hvilken  den  heliga 
jungfruns  bebådelse  skall  hafva  skett.  Jag  fann  der  flere  bland  den  lilla 
Grekiska kyrkans förnämsta män, som bjödo mig in att bese deras kyrka; den 
var  grann  och  brokig  af  bilder,  guld  och  silfver, men  för  öfrigt  ingalunda 
smakfull eller högtidlig. Liksom i Sinai klostret och i Jerusalem voro äfven 
här  de  rikaste  prydnaderna  skänker  från Ryssland.  Inuti  sjelfva  kyrkan  är 
källan, ur hvilken man  i ett  litet kopparkärl  tog upp vatten åt mig; det var 
ypperligt att dricka och man anser det verka underbart helande i sjukdomar. 
De flesta besökande, isynnerhet Grekiska pilgrimer, taga med sig vatten till 
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prof för hemmavarande vänner. Ty under den långa tid pilgrimerna förnöta i 
Jerusalem före påskhögtiden plägar en karavan komma äfven till Nazareth 
på besök; detta år hade jag sjelf tillfälle att se den, då den tågade ut ur Jeru-
salem, kanske några hundrade personer stark. De tillbringa här några dagar 
och vända så om igen. Från källan inom den Grekiska kyrkan ledes vattnet 
ut till en byggd bassin utanföre, der stadens inbyggare afhemta sitt vatten-
behof, och som detta öfverallt i orienten är qvinnans åliggande, ser man hela 
dagen igenom vägen hit vara rörlig af till och ifrån gående qvinnor, bärande 
sina vattenkrukor. Ännu i våra dagar, liksom på Moses’ tid, spela brunnarne 
en vigtig roll; vid dem söker ynglingen vanligen sin brud och der är mötes-
platsen  för  de  unga  älskande,  der  språka  qvinnorna  af  alla  åldrar  om  sina 
angelägenheter, der uppgöra de planer att tvinga en man som är svår att länka 
efter behag eller utösa sin galla öfver en styfsinnt man, der klaga de öfver en 
besvärlig  medhustru,  med  ett  ord  der  är  forum,  på  hvilket  qvinnans  och 
familjelifvets ärender utageras. Surrandet på en sådan plats kan du lätt före-
ställa dig om du hör en kaffekornut hos oss, ty denna ger en i alla hänseenden 
motsvarande bild. Invid denna sorlande källa tillbragte jag de sista stunderna 
af  dagen  med  att  höra  och  betrakta  de  merendels  obeslöjade  qvinnorna. 
Också gåfvo dessa i sanning en anblick, täflande i skönhet med den jag nyss 
lemnade; ty jag kan ej påminna mig någonsin hafva sett så många skönheter 
på en gång som här, knappt var der någon, som ej kunnat stå modell till en 
Rafaels madonna.61 Såsom jag redan antydt, tyckte jag mig i Jerusalem igen-
känna Europeiska  drag,  isynnerhet  bland  de  kristna Fellah-qvinnorna  från 
Bethlehem och andra byar; men ju mer jag aflägsnade mig från dessa trakter 
desto  mer  försvunno  dessa  drag,  så  att  jag  hos  det  kraftiga,  raska  folket 
omkring Nablus  och Genin  såg  en  annan mera  Syrisk  typ,  isynnerhet  hos 
qvinnorna,  dem  vi  tidt  och  ofta  mötte  bärande  än  vattenkrukor,  än  stora 
knippor ved. Det är svårt att uppgifva hvari dragen skilja sig, men säkert är 
att en skilnad märkes. Äfven här äger man en särdeles förmåga (dock ej så 
som Beduinen) att af utseendet dömma hvarifrån en person är hemma och till 
hvilken  religion han hör,  så att man  icke ens behöfver höra  språket. Här  i 
Nazareth tyckte jag mig återfinna Syd-Europeiska drag, men mer bortblan-
dade af den ursprungliga Syriska typen; den förra var i Zion, den sednare här 
förherrskande. Liksom öfverallt i orienten ser man aldrig här någon ”bland 
idyllens  sköna”,62  utan  de  äro  naturfriska  barn,  som  utan  snörlif  hafva  en 
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ståtligare  vext  än  salongens  skönhet  och  hvilkas  gång  med  krukan  på 
hufvudet  är  mera  sylfidisk  än  danseusens  konstiga  steg.  Ända  till  solens 
nedgång roade jag mig här, än spatserande, än sittande i gräset under oliverna, 
och med ovilja  begaf  jag mig  slutligen  till mitt  stall  i  stadens  enda khan-
hotel. Under dagens lopp hade jag förfrågat mig angående färden till Tabor, 
men alla hade rådt mig att vänta några dagar och sedan göra färden i följe 
med en beväpnad ryttare; detta convenerade mig dock lika litet som att slå 
färden ur hågen. Följande morgonen gaf jag mig ensam å väg, sedan jag haft 
försigtigheten att  lemna allt qvar efter mig  som hade något värde; klädd  i 
långskjorta och byxor, med en gammal tarbosh på hufvudet och röda tofflor 
på  fötterna,  alltsammans  värdt  knappa 5  rub.  b.  ass.,  samt med  snus  i  ett 
papper för att ej riskera den mig såsom en talisman kär vordna näfverdosan 
från  hemmet,  vandrade  jag  uppför  de  östra  bergen  för  att  nå  Tabor.  De 
Fellaher  jag  tillfrågade om vägens säkerhet sade alla att  ingen fara vore (i 
motsats till de rädda stadsboerna) och tillade: ”hvad skulle de ock kunna taga 
af  dig?”  hvarföre  jag  trygg  fortsatte  vandringen  med  svaret:  ”det  samma 
tycker ock jag.” För att göra en ginväg vek jag af ifrån stigen, men kom då 
in på fält med törniga buskar och vexter som refvo mina fötter; efter besvär-
ligt klättrande på bergshällar kom jag till en däld, bevext med den herrligaste 
vilda gröda, som vintertiden torde vara en åt slätten Esdraelon sig öppnande 
strömbädd. Der följde jag en på dess botten gående stig och kom upp till ett 
fält, som mycket liknade en björkbevext äng hos oss, blott att här stodo ek, 
oleander och andra  för oss  fremmande  träd eller buskar. Stigen  ledde mig 
efter en half timme, förbi två Europeiska målare som aftecknade berget, fram 
till byn Duburijeh, belägen just under bergets fot. Vid en stor cistern läskade 
jag mig med vatten  ur  en  ung Fellahas  läderämbar  och gick  sedan uppför 
berget i sned riktning. Jorden var i början torr och steril, men högre upp bar 
den öfverallt tjocka myllan grönskande örter och på den sista terrassen var 
rik vegetation, så att jag vandrade på nätta, emellan småskog sig slingrande 
stigar. Från Nazareths berg hade  jag  icke förstått det mörka skimmer, som 
låg omkring detta berg och Karmel, men nu fick jag förklaringen derpå i den 
friska vegetationen,  som  från  långt  håll  icke kunnat  urskiljas. Högst  uppe 
sänker sig platån till en liten fördjupning, der jag gick i högt gräs som räckte 
mig  till  skägget  och  der  skygga  gazeller  sprungo  upp,  skrämmande  den 
ensamme  vandraren;  utmed  vestra  kanten  gick  en  lång  rad  ruiner,  hvilka 
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dock voro så oregelbundna och förvirrade, åtminstone vid en hastig öfver-
sigt, att jag ej kunde få reda på deras ursprungliga plan. De voro sönderfallna 
och så på kanten belägna, att jag hade svårt att se hvad som var af mennis-
kohand, hvad af naturen, dessutom öfvervexta med träd och buskar, hvilket 
i  hög  grad  bidrog  att  öka  detta  herrliga  bergs  skönhet.  Utsigten  var  dock 
ingalunda att jemföras med den från Vali Ismaʽin, emedan hafvet och trakten 
invid det  ej  syntes härifrån. Deremot  lågo de östra bergen vid Genezareth 
sjöns djupa bädd framför mig utöfver Hattin, med sin egna bildning påmin-
nande om Arabien; men af sjelfva sjöns yta syntes intet, emedan den undan-
skymdes  af  de  vestra  grönklädda  bergen. Här  och  der  passerade  jag  förbi 
grottor  i  hvita  kalkstens  hällar,  kringvexta med  buskar;  i  flera  bland  dem 
fanns  vatten,  hvarigenom  vallfärdande  familjer  eller  enskilda  pilgrimer 
kunna här tillbringa flere dygn. Bland sådana pilgrimer berättade man om en 
kristen Nubier, som lefvat 60 dagar här uppe, blott då och då nedstigande för 
att hemta bröd; en gång då han  just återvändt med sitt munförråd, kommo 
Beduiner  dit  upp  och  togo  bort  hela  den  arma  pilgrimens  provision, men 
(troligen emedan samvetet slog dem för den otillbörliga handlingen) följande 
dagen  återställde  de  fyrdubbelt  hvad  de  tagit  åt  den  lugna,  oförskräckta 
Nubiern. Äfven hos mig uppstod en önskan att  lefva här uppe några dagar 
och nätter, men så platt ensam jag var skulle jag ej haft något nöje deraf. Jag 
stod  på  ruinerna  af  den  (såsom  det  uppgifves)  ”Transfigurations  kyrka” 
jemte  tillhörande  kloster,  hvilken  Tancred  utbyggt  då  han  hade  Galilén  i 
förläning,63 men som sedan blifvit  förstörd; derifrån  skyggade nu upp  rof-
foglar och gazeller för hvarje steg jag gick, men vildsvin såg jag ej, ehuru 
man säger att sådana skola finnas här i stor  tal. När jag sedan såg mig om 
efter något tjenligt ställe för nedstigandet, fann jag mig ej rätt veta hvarifrån 
jag kommit upp; min lilla kompass hade jag lemnat efter mig och slogs nu af 
oro  att möjligen  förvillas  samt  icke  hinna  staden  till  natten.  Efter  det  jag 
besinnat  den  ungefärliga  tiden  på  dagen  och  observerat  solens  stånd  på 
himmelen, kom jag dock till rätta och påskyndade min gång tills jag fick byn 
Duburijeh i sigte. Derunder hade jag icke gifvit mig tid att väja ovägar, hvar-
före jag, då jag stannade på bergets sluttning vid anblicken af byn, fann mina 
strumplösa  fötter  och  smalben  vara  rifna  af  taggvexter  och  blodiga,  samt 
skrubbade af stenar som min brådstörtade vandring bringat i rullning. Emel-
lertid kom jag nöjd och glad till byn, förfrågade mig der om ginaste vägen 
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till Nazareth, och gick nu rätt öfver slätten Esdraelon genom odlade fält till 
en  liten  by,  såsom  jag  tror, Jafa, Zebedei  söners  hemstad.64  Sedan  jag  der 
slingrat mig undan några  besvärliga  förfrågningar  af  sjuka,  begaf  jag mig 
uppåt bergen och nådde staden i solnedgången, efter en högst angenämt till-
bragt dag. Innan jag lemnar denna i mitt tycke intressantaste och vänligaste 
stad, som jag i Syrien besökt, vill jag tillägga några ord om folkets karakter, 
sådan den förekom mig under de få dagar jag här vistades. ”Kan något godt 
komma från Nazareth, från Galilén?” sade man fordom och Nazarenus rex 
var  uppenbarligen  ett  på  skymf  beräknadt  uttryck,  liksom  det  Arabiska 
namnet Nosara  på alla kristna ännu  i våra dagar.65 Men hvad  jag här  fann 
rättfärdigar ingalunda sådana uttryck; ty folket var i allmänhet välvilligare 
och hjertligare än annorstädes i Syrien, om det ock ej hade den urbanitet eller 
artighet  som  jag  sedermera  såg  i  Damascus,  icke  den  förnäma  hycklade 
pietism, som gjorde mig Jerusalem så vidrigt. Kanske syntes här mera oför-
konstlad  naturfriskhet  och  ärlighet,  hvilken man  då,  liksom  i  våra  dagars 
salonger, behagade kalla plumphet och råhet, men som ofta fostrat de dugli-
gaste män. Ej  heller  såg  jag  annorstädes  de  olika  religionernas  bekännare 
lefva i så godt förstånd med hvarandra som här; de Grekiska kyrkomän, för 
hvilka jag såsom Mohammedan berättade att jag redan skiljt 5 hustrur ifrån 
mig, tyckte väl kanske att detta var ogudaktigt nog, men medgåfvo dock att, 
ehuru sådana giftermål voro otillåtna i deras religion, det var bäst om hvar 
och  en  lefde  efter  sin  religion  utan  att  tadla  den  andras. Om det Latinska 
klostret  något  bidrager  till  upprätthållandet  af  toleransen,  vill  jag  lemna 
derhän; jag såg intet deraf, blott några promenerande munkar, som tycktes 
vilja hålla sig på afstånd från hopen, säkert för att icke glömma sitt Latin för 
den barbariska Arabiskan, såsom det gunås börjar gå med mig.
Af en ung man från Safad hyrde jag en mulåsna till Tiberias och då han 

hörde till de forslare, som det stora sällskapet Européer begagnat, nödgades 
jag göra denna färd i sällskap med dem. Den nämnda Ryska grefvinnan var 
hufvudpersonen bland dem och hennes talrika följe samt stora tross behöfde 
15 ök. Mitt incognito behöll jag dock och fick derföre styra mitt ök efter eget 
behag. Vägen gick  öfver  ett  bergigt  landskap,  der Tabor  höjde  sitt  vackra 
hufvud och syntes från alla håll. På eftermiddagen kommo vi förbi åtskilliga 
obetydliga byar och middagstiden ut på den stora slätten, der Kurun Hattin 
(som jag tror legenden vill anse för Saligheternas berg, platsen för Frälsarens 
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bergspredikan)66  utgör den mest  i  ögonen  fallande punkten,  ehuru blott  en 
obetydlig jordkulle. Deromkring utbreder sig den öppna flacka, på hvilken 
under hetaste sommaren år 1187 Saladin (Selâh aldîn) gaf dödsstöten åt de 
kristna korsfararnes makt i Palestina. Minnet af fridens herre, som här och 
på  den  nedanom  belägna  sjön  utförde  så  många  stora  värf,  var  icke  nog 
mäktigt att kufva den afund och inbördes illvilja, som hemligen skall hafva 
rådt inom riddarehären, den ståtligaste som någonsin kämpat i dessa länder; 
den  svaga  kungen  och  hans  stolta  vasaller  afundades  hvarandra,  och  så 
blefvo de mest alla den ej mindre ridderlige Saladins fångar.67 Kort efter det 
vi  passerat  sjelfva  den  lilla  höjden,  fingo  vi  för  första  gången  i  sigte  den 
blanka, mellan blått och grönt spelande ytan af sjön Genezareth, som ligger 
djupt  insänkt  emellan kullar  och berg. Den gaf  väl  icke  anblicken  af  våra 
vackra Finska insjöar, der pil och björk leka med sina långa lummiga grenar 
i vattnets krusor, der från höjden tall och gran spegla sin resliga vext i den 
blanka ytan – sådant landskap finner man icke här; men himlens klara blå, 
reflecteradt i sjöns ännu starkare blå, åstadkom en färgprakt öfver de svarta 
basaltbergen på östra sidan och de andra förtorkade höjderna på den vestra, 
mäktig  nog  att  äfven  för  nordbon  ersätta  nordens  egendomliga  skönhet. 
Derefter gick vägen allt nedåt ända till staden Tiberias, hvilken ligger på en 
liten slätt nedanom de vestra, af vegetation höljda bergen, så att sjön nästan 
kommer  intill  sjelfva husen. Vid stadsporten skildes  jag  från mitt  förnäma 
ressällskap,  hvilket  jag  i  sanning  afundades  intet  annat  än  tälten  som  de 
kunde  uppslå  hvar  helst  dem  behagade;  medan  jag  deremot  måste  söka 
herberge  i  de  smutsiga  förfallna  byarne.  Isynnerhet  då  jag  tågade  genom 
stadsporten  grep  mig  misslynthet,  emedan  jag  ej  såg  annat  än  formlösa 
ruiner, höljda af stoft och smuts. De svarta basalthällarnes mörka och dystra 
utseende, der de lågo qvar efter störtade hus, bidrog att öka min nedstämdhet, 
då  jag  genom  staden  vandrade  till  ett  café. Här  hade  vi mycken möda  att 
väcka värden ur  sin  tunga middagslur; han var  ifrån Egypten, en bland de 
många som sedan sednaste krig stadnat här qvar  i egenskap af cafévärdar, 
skräddare,  betjenter  o.s.v.,  hvartill  den  läraktiga  Egyptiern  passar  kanske 
bättre  än  någon  annan  oriental.  Klimatet  är  här  Egyptiskt,  om  ock  ej  så 
mycket  som  vid  Jericho,  en  följd  troligen  af  hela  Jordandalens  nedsänkta 
läge under det omgifvande  landet; derföre var nu  i medlet af april skörde-
tiden  redan  inne, medan vid Nablus  och Genin  åkrarne  ännu  stodo gröna, 
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gräset var redan förtorkadt här, medan det vid Nazareth ännu stod i herrli-
gaste grönska. Tiberias, enligt föregifvande Gamla Testamentets Rakkath, är 
näst Jerusalem och Safad den heligaste stad för Judarne,68 hvilka ock utgöra 
mer  än  hälften  af  befolkningen.  Då  i  allmänhet  smuts  och  osnygghet  äro 
oskiljaktiga från Judarne, kan du lätt tänka dig det inres af staden utseende, 
hvarest de bo; hvarken i Hamburg, Marseille eller ens Kairo hade jag i Jude-
qvarteren sett sådana högar af smuts som här. Staden skall före den förfärliga 
jordbäfningen,  som  inträffade den 1  januari 1839,69  hafva varit  vacker och 
välbyggd, men  ännu  ej  hunnit  uppstiga  ur  sin  grushög  och  den  förstöring 
som då drabbat den jemte staden Safad. Då bräcktes äfven den mur, som åt 
landssidan omgaf hela staden och med sina runda fästningstorn gick å ömse 
sidor  ned  i  sjön;  dessa  ännu  till  en  del  bibehållna,  i  vattnet  stående  torn 
begagnas nu såsom belvederes, der man under vackra aftnar sitter och njuter 
af utsigten öfver sjön samt aftonsvalkan. Der tillbragte jag ock första aftonen 
af min vistelse i Tiberias. Såsom redan antyddes, ser man här intet af det som 
förlänar våra sjöar sin egendomliga fägring, intet sådant som Tysken kallar 
”mahlerisch;” men den egna  lugna naturen, nu  i aftonstunden påminnande 
om  Egyptens  och  Arabiens  himmel,  äfvensom  minnena  af  vår  Frälsares 
underverk på sjön,70 gåfvo mer än tillräcklig ersättning. En båt med sitt höga 
Latinska  segel,  som  sakta  sköt  fram,  och  tama  änder  som  plaskade  vid 
stranden,  var  det  enda  som  lifvade  anblicken,  utom de många Mohamme-
daner, hvilka förrättade tvagningen till solnedgångs-bönen, samt de skaror af 
qvinnor,  hvilka  derinvid  hemtade  vatten  i  sina  lerkrukor.  Efter  en  högst 
orolig natt på en bädd full af ohyra, begaf jag mig bittida om morgonen ut 
till  de berömda varma källorna,  en knapp halftimme åt  söder utom staden 
invid  sjelfva  sjöstranden.  Det  var  just  rätta  tiden  för  badens  begagnande, 
derföre strömmade hit dagligen stora skaror af folk från alla Syriens trakter. 
Jag träffade här familjer från Damascus och Beirut, äfvensom från trakten af 
Jerusalem, hvarje dag till ett antal af minst 100 personer. Denna tid kallas här 
mausen,  liksom  alla  tider  då  folk  samlas  i  större  skaror  för  något  visst 
ändamål, och med anledning deraf var här nu större rörelse och liflighet än 
troligen på andra  tider af året. Man anser dessa bad bota nästan alla  sjuk-
domar,  men  företrädesvis  rheumatiska  och  hudsjukdomar;  de  flesta  söka 
dock  i  det  heta  vattnet  bot mot  de  i  orienten mest  öfverklagade  inbillade 
sjukdomarne. På vägen dit, som går längs stranden af sjön, ser man på flere 
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ställen qvarlefvor af gamla grundvalar och murar, sammansatta af särdeles 
stora svarta basalthällar, hvilka man påstår utmärka den i Gamla Testamentet 
nämnda stadens läge. De äro så väldiga att folket här (liksom på flere andra 
ställen  i  Syrien,  der  gamla  Judiska  ruiner  finnas)  säger  dem  vara  verk  af 
genier. Framkommen till källorna, besåg jag först det badhus Ibrahim pasha 
låtit  uppbygga;71  det  står  nu  obegagnadt,  utan  vatten  i  sina  stora  vackra 
bassiner och lutande till fall, såsom mest allt hvad den nya Egyptiska dynas-
tin först uppkallat till lif. Nu begagnas denna vackra byggnad dels af badande 
fremlingar, dels af deras ök. Nära intill men längre mot söder står den gamla 
badbyggnaden, hvilken åtmistone under denna badsaison ensam begagnades. 
Jag begaf mig dit för att pröfva badet, men fick svaret att qvinnorna som bäst 
höllo på att bada. Derföre tog jag i stället ett kallt bad i den klara, lugna sjön, 
lika om ej mera  inbjudande dertill än vårt Littois  träsk; vattnet är utomor-
dentligt klart och genomskinligt, af nästan grön färg och någorlunda men ej 
fullt söt smak, litet tjockt smakande liksom Globrunns vatten i Helsingfors.72 
Vid stranden ligga små svarta kullerstenar, men längre ut är bottnen god och 
hård. Jag var ej den enda badaren, utan de karlar som just då kommit ut från 
det varma badet, svalkade sig med mig i sjöns halfljumma vatten; de voro 
blott  medelmåttiga  simmare,  hvarföre  jag  lätt  öfverträffade  dem  i  denna 
konst och fick stora loford. Det räckte långt in på förmiddagen förän qvin-
norna hunnit bada ut; omedelbart derefter strömmade karlarne in och bland 
dem äfven jag. Byggnaden innehåller egentligen blott två rum för badande; 
närmast en stor stuga, der de utkomna badande sitta för att svettas ut, dricka 
kaffe, röka sina vattenpipor, äta citroner (dem de äta liksom vi apelsiner eller 
äpplen)  och  taga  sig  andra  förfriskningar;  derifrån  går  man  in  i  sjelfva 
badrummet, i hvars midt är en liten qvadratformig bassin, något mer än en 
famn i qvadrat och ungefär 2 alnar djup, men rundtomkring längs väggarne 
stå soffor för de badandes beqvämlighet. Dit inströmmade nu en hop karlar 
(kanske 50 man), bland hvilka jag var en; men då jag inkom möttes jag genast 
af en så stark imma och så obehaglig svettlukt, att redan detta varit nog att 
drifva mig ut, men dessutom var vattnet i bassinen smutsigt, stinkande och 
rykande, samt trängseln förfärlig. Jag retirerade således till det yttre rummet, 
der  trängseln  och  svettimman,  fastän  stark,  dock  var  vida  drägligare. Här 
företedde sig en scen, värd att tecknas af en Hogarth.73 På golfvet suto nyss 
ur badet komna qvinnor, språkande och ordnande sitt kolsvarta hår; de sögo 
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på citroner och grälade än sinsemellan, än med karlar som förebrådde dem 
deras oblyghet att sitta ibland män. Kring väggarne och i högsäten suto män, 
rökande och drickande kaffe dels klädda, dels halfnakna, dels så godt som 
nakna. Cafévärden stod i ett hörn vid sin spis, skötte om en rykande eld eller 
bar omkring sina söndriga koppar; en halffjollig gammal gumma, ansedd af 
hopen som en valija  eller helgon, gick  till hvar och en, vare  sig karl eller 
qvinna, och begärde tobak eller snus att röka eller tugga. Jag satte mig på en 
bänk i det brokiga sällskapet och fick snart en kopp af det dåliga Frankiska 
kaffet,  som drickes mest  i  hela  Syrien.74  Jag  vet  ej  rätt  huru, men  jag  var 
redan  bekant  här  under  namn  af  den  Persiske  läkaren  (alhakim alʽagami, 
hvilket epithet ofta har bibetydelsen af en svartkonstnär eller icke renlärig)75 
och blef derföre öfverhopad af frågor i medicin, dock med all respect och på 
fullt allvar; för att undgå dem begaf jag mig snart ut och bort till staden, utan 
att hafva försökt baden. Det stora följe, i hvilket jag kom till Tiberias, hade 
uppslagit sina tält nära badhuset, men plötsligt i dag om morgonen åter brutit 
upp för att gå till Nazareth och derifrån öfver ʽAkka till Beirut. Då jag här-
öfver förundrad frågade efter orsaken till det oväntade uppbrottet,  fick jag 
till svar: ”känner du ej Frankernas konstiga lynne, deras förstånd är tomt.” 
Hemkommen till staden fann jag min cafévärd Egyptiern färdig att flytta till 
baden, emedan der var stark rörelse under mausen; han skulle hålla sitt café 
i ett litet tält och dessutom skaffa sig någon förtjenst genom en liten handel 
med valnötter, russin och annat snask. Jag beslöt derföre följa honom dit ut 
och redan före solens nedgång hade vi tältet uppslaget på sjöstranden invid 
baden samt kaffepannorna på elden;  jag sof min natt  i ro på stenarne, som 
nästan sköljdes af de plaskande vågorna. Två bland de ljufvaste nätter i mitt 
lif tillbragte jag här på stranden af det Galileiska hafvet. Om ock himmelen 
här ej hade det underligt milda och smekande som under en natt i öknen och 
på Nilen, så ersattes detta på annat vis af den herrliga sjön. Början af natten 
var oändligt lugn och stilla, man hörde knappt vågornas plaskande; men efter 
midnatt uppsteg en liten nordostlig bris, som satte sjöns yta i rörelse och då 
jag  i  soluppgången vaknade,  fann  jag den  i  rullning med små korta vågor. 
Man har kallat denna sjö särdeles stormig. Jag tror dock ej att vindarne rasa 
här mer än annorstädes; men omgifven som den är åt alla håll af berg och 
djupt inbäddad emellan dem, är det sannolikt att vinden här häftigare upprör 
vattnet och hvälfver starkare vågor, än på flackt liggande sjöar. Emedan man 
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denna  afton  tömde  badbassinen  och  lät  nytt  vatten  inströmma,  ville  jag 
försöka  badet  och  bjöd  åt  föreståndaren  20  kop.  b.  ass.  (i  stället  för  den 
vanliga  afgiften ½  kop.)  om  han  skulle  låta mig  bada  ensam  och  före  de 
andra. Detta lofvades och jag gick in, sedan vattnet först en stund fått afkylas; 
ty när det kommer omedelbart ur de underjordiska källorna, är det så kokhett 
att  man  knappt  kan  sticka  fingret  dit  in.  Äfven  nu  var  det  så  hett  att  jag 
behöfde all beslutsamhet för att våga stiga in i bassinen, småningom sänkande 
kroppen; likväl sved det så i mitt skinn, att jag tyckte mig stiga i en kokande 
gryta.  Slutligen  insänkt  till  hakan,  kunde  jag  ej  hålla  ut mer  än  vidpass 5 
minuter; men  eftersvettningen  i  det  yttre  rummet  räckte  länge.  Sedan  jag 
sålunda vant mig vid den obehagliga  svettimman, badade  jag ytterligare 4 
gånger och då  i  stort  sällskap;  liksom ofta vid baden  i Kairo hade  jag här 
tillfälle att förundra mig öfver huru stark hetta folkets hud kan uthärda. Vatt-
nets smak i dessa källor, bland hvilka flere rinna obegagnade ut i sjön, är svår 
att beskrifva, än  tyckte  jag den vara  salt,  än  svaflig,  än bitter; men hvarje 
gång  jag  smakade  det,  kände  jag  stark  benägenhet  att  kräkas.  Utom  det 
egentliga badhuset finnes en derinvid ensamt stående, med kupol öfverbyggd 
bassin, der afkyldt eller ljumt vatten serveras; äfven i den badade jag, men 
såg  den  icke  begagnas  af  någon  annan.  Följande  morgonen  vandrade  jag 
längs stranden åt söder, åtföljd af två Beduinskor, som kommit ifrån sina tält 
på den öster om Jordan och nedanför sjön sig utbredande stora ökneflackan; 
de hade nemligen i några dagar begagnat baden och återvände nu hem. Sjöns 
strand  var  här  något  rikare  bevext med  buskar  och  gräs, men  det  sednare 
började redan torka. Efter en timmes stark gång kommo vi till den lilla byn 
Karak, liggande på en höjd som synbarligen under vattentiden är en holme, 
ofvanom Jordans utlopp ur sjön; den omgifves i allmänhet af vackrare åker-
fält än dem jag sett i trakten af Tiberias. Der gör sjön en böjning åt sydvest, 
bildande  utloppsmynning  åt  floden,  hvilkens  vatten  här  är  utomordentligt 
klart och af glasgrön färg. Dess stränder voro först höga och bergiga, men 
antogo  sedan  ett  vänligare  utseende,  det  af  en  sakta  sluttande  gräsbevext 
terrass. Flodens gång var hastig och i ruinerna af en gammal välbyggd bro 
bildade den en forss, så vacker och vänlig som ofta våra Finska forssar. Häri-
från  såg  jag  långt nedåt  landet,  som utgör den vackra Jordans  bädd,  samt 
urskiljde tydligt det tjocka dunstmoln, hvilket evigt hvilar öfver Döda hafvet. 
Floddalen såg ut som en långsträckt flacka omsluten af berg, på östra sidan 
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en öken, på den vestra odlade fält. Längs sjelfva flodbrädden kunde jag här 
ej urskilja någon busk-skog, ehuru en sådan ganska yfvigt omgifver floden i 
Jericho-trakten, åtminstone de närmaste stränderna voro blottade. Mitt barn-
domsnöje  att  plaska  i  forssar  (det  jag  fordom  haft  i  Kumo  elf  och  andra 
mindre strömmar) lockade äfven här min håg, hvarföre jag steg ned till bryg-
gans ruiner, tog fast kräftor samt rullade stenar som ett barn. Men den ena af 
mina  Beduinska  följeslagerskor,  som  nu  måste  öfvervada  floden  för  att 
komma  till  tälten  invid  den  på  andra  sidan  belägna  byn Samakh,  tog mitt 
biträde i anspråk; de hade blifvit efter mot slutet af vägen, men medan jag 
stod på en ruin midt i forssen infann sig den ena och anmodade mig att hjelpa 
henne öfver (kattaʽni), hvilket jag tyckte vara en lätt sak. Jag ledde henne vid 
handen längs de glattade slippriga stenarne, men då vi hunnit öfver hälften 
af forssens bredd möttes vi af en större och djupare fåra, der vattnet gick i 
starkare ström och undanvältat stenarne; ehuru jag förmodade att vattnet der 
skulle gå mig upp till hakan och ej gerna ville uppblöta mina enda klädes-
plagg,  erbjöd  jag  dock,  efter  någon  tvekan,  qvinnan  att  sätta  sig  på mina 
axlar för att sålunda bäras öfver. Men just då infunno sig två Beduingossar, 
dem hon långt förut påkallat, togo qvinnan i hvardera armen och ledde henne 
öfver så att vattnet sköljde hennes axlar, sålunda befriande mig från denna 
besvärliga artighet. Äfven här fick jag anledning att beundra Arabens raskhet 
på detta element, så olikt hans egentliga element öknen. Under allt detta såg 
jag min andra följeslagerska vada öfver floden nedanom forssen, fullklädd 
såsom den första, med vattnet gående under armarne. Ännu en stund dröjde 
jag vid  floden, öfver hvars klara och gröna vatten  jag  förundrade mig vid 
jemförelsen med  den  ljusgråa  grumliga  färg  det  hade  nära  Jericho;  sedan 
återvände jag och inträffade vid baden kort före solens nedgång. Sömnen på 
den vänliga sjöns strand under den milda himmelen vederqvickte mig från 
den något tröttsamma vandringen.
Följande dagen den 18 april gaf jag mig i stort sällskap, hvaribland äfven 

min Egyptiska cafévärd, på väg till Safad, utan att lyssna till en Beirut-bos 
anbud att kostnadsfritt föra mig till sin stad, der min läkarekonst skulle tagas 
i  anspråk. Vägen  ifrån Tiberias  går  först  längs  stranden  af  sjön,  som  här 
skjuter fram ända till bergets fot, utan att lemna något mellanrum såsom på 
södra ändan. Vi redo högt uppe på branten och skådade bråddjupet nedanom 
oss. Snart kommo vi dock ned på en  lägre plan, rikt bevattnad med varma 
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källor, och passerade den gamla  förfallna byn Magdal, den heliga Magda-
lenas  födelseort;  längre  fram  syntes  på  något  afstånd Khan Minje,  som af 
några anses för det gamla Kapernaum. Här är slätten Genezareth, platsen för 
så många af vår Frälsares underverk och liksom fordom ännu otvifvelaktigt 
den rikaste, bäst odlade del af hela trakten. Derifrån gick vägen åter uppåt 
bergen, som omgifva sjön åt norr och allt brantare uppstiga ända till Safad, 
der  deras  höjdpunkt  är.  Gubo Jusuf,  der  legenden  säger  att  Josef  blifvit 
störtad,76  låg  långt  afsides  från  vår  väg,  hvarföre  detta  ställe  blef  obesedt 
och skall äfven erbjuda föga intresse. Sedan vi lemnat slätten med sin rika 
vattentillgång hade vi en timmes väg utan vatten, under hvilken mina följe-
slagare begynte klaga öfver och  lida af  törst;  en bland dem blef  sjuk med 
liten  feber  och  stark  hufvudvärk,  hvarföre  vi måste  sätta  oss  i  skuggan  af 
ett träd för att införvänta några af vårt följe, som gått till en afsides belägen 
brunn efter vatten. Jag anför detta blott såsom bevis på, huru dåligt detta folk 
är i jemförelse med Araben när fråga blir om strapatser; när en Beduin lider 
törst i sin öken en eller två dagar utan att klaga, ja under glam och sång, står 
den välfödda Fellahen ej bi under en timmes törstnöd i det skuggiga landet. 
Ju högre vi kommo upp på den emellan bergen slingrande vägen, desto större 
stycke sågo vi af den vackra sjön; uppkomna till staden på höjden, utbredde 
sig sjöns ovala spegel hel och hållen för oss och såsom det tycktes just nära 
under våra  fötter. Vi  sågo Tiberias och de små hvita badhusen så nära, att 
jag hade svårt att förstå huru vi kunnat behöfva mer än 8  timmar för resan 
hit. I Safad togo vi in hos en vän och landsman till min Egyptiska cafévärd, 
men då han icke hade annat rum än sin skräddare-butik, fann jag för godt att 
utbyta dess  tak emot himmelens och dess golf emot en stenbänk, samt sof 
min natt på gatan. Följande dagen hyrde jag åt mig sjelf en dylik bod, fejade 
och putsade den så godt sig göra  lät samt bodde der några dagar. Safad är 
den största och vidsträcktaste stad jag hittills besökt i Syrien samt har repat 
sig väl efter jordbäfningen 1837, före hvilken den hade varit en vacker och 
rik  stad,  ty  den  består  af  jemförelsevis  vackra  hus.  En  stor  del  af  befolk-
ningen är Judar, för hvilka staden är helig; de besöka ofta sina ärade Rabbi-
ners grafvar i det närbelägna Meiron,77 der de visa dessa sin vördnad genom 
att uppbränna sina dyrbaraste kläder och Kashemirs shawlar. Judar från de 
aflägsnaste trakter i verlden komma hit (liksom till Jerusalem och Tiberias) 
för att dö här och blanda sina ben med förfädrens; jag hörde Judar från den 
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aflägsnaste vestern af Afrika, som talade alldeles ren Maghrabi dialekt, såg 
äfven  sådana  från Shiraz  och  alla  trakter  af  Europa.  Få  bland  dem  drifva 
något  handtverk,  utan  tyckas  de  mest  lefva  af  almosor,  som  sändas  ifrån 
deras aflägsna trosförvandter, eller af egna förut sammansparade penningar, 
dem de ockra med ibland Araberna. Staden ligger hel och hållen på bergs-
terrasser, som äro höljda af yppig grönska, och består af flere från hvarandra 
mer  eller  mindre  aflägsna  delar.  Det  jemförelsevis  osnygga  Judeqvarteret 
ligger på en brant sluttning, hvarföre förstörelsen der var värst under jord-
bäfningen. Man  ser  ännu  ståtliga  ruiner  af moskéer  och  andra  byggnader, 
som vittna om en vacker, smakfull arkitektur. Högst öfver staden reser sig 
sjelfva  hufvudet  af  berget  och  på  dess  hjessa  stod  före  jordbäfningen  det 
gamla slottet från korstågstiden;78 men vid den förfärliga nyårsvisiten föll det 
till en formlös hop af ruiner, sådant det nu ses. Den svarta basaltstenen från 
de dystra bergen mot vester,  smakfullt  inlaggd  emellan de hvita, marmor-
lika  kalkstensblocken,  måste  hafva  förlänat  husen  en  stor  prydnad.  För 
öfrigt  tyckte  jag mig här hafva kommit  i ett annat  land än Palestina, såväl 
naturen som folket hade annat  lynne, annat utseende. De Palestinska kalk-
bergen blefvo här basalt  och  fingo utseende  af  vulkaner. Folkets  utseende 
blir så till sägandes mera Drusiskt,79 deras drägt grannare, rikare och renli-
gare; man börjar här se den granna utsydda klädeströjan, som slängd öfver 
ryggen  har  mycket  tycke  af  husar-jackan.  Äfven  tyckte  jag  mig  i  folkets 
uppförande, gester och gång finna mer  ledighet och frihet än hittills,  samt 
mer  kavaljeriskhet, måhända  importerad  ifrån Damascus  och Beirut, med 
hvilka staden står i  liflig kommunikation. Derföre äro ock de flesta inbyg-
gare formän, som nästan hela året om ligga på vägarne med sina mulåsnor. 
Från  staden  och  dess  höjder  skådar man  vida  öfver  kringliggande  trakter, 
hvilkas mest framstickande föremål äro sjön Genezareth, bergen Tabor och 
stora Hermon, samt de dystra basaltbergen i vester. Österut från staden ligger 
berget Kanʽan,  sträckande  sig med  långsluttande  rygg  från norra ändan af 
sjön; det bär högst på sin topp ett ensamt stående träd, under hvilket, såsom 
folket säger, patriarken Jaʽkob satt då sönerna hemtade åt honom hans mest 
älskade  sons  blodiga  skjorta  (!).80  Här  skall  finnas  stor  rikedom  på medi-
cinska örter, bland dem äfven ʽeshb alkimia d.v.s. den ört, som ingår i den 
alkemistiska beredningen af guld, hvarföre mången bad mig gå dit och söka 
upp den.81 Hittills  hade  det  vackraste  väder  följt mig  på min väg, men nu 
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började den klara himmelen öfverdragas med moln,  som då och då utgöto 
sig i små regnskurar; om dagen var ofta en stark hetta, vida odrägligare än 
Egyptens väl höga, men rena värme, emedan den här föreföll qvaf. Hvad jag 
efter mina vandringar hade öfrigt af dagen tillbragte jag på det stora öppna 
torget,  seende på och  stundom deltagande  i  det  skämt  eller  den  lek  folket 
dref med en småfjollig Beduin, som kommit hit från sin stams tält i närheten 
af staden och här rikligen försörjdes med kläder och mat. Du vet att dylika 
personer  i orienten anses  för halfva helgon.82 Ett  annat nöje var  att hvarje 
morgon gå till en källa med min lerkruka, för att hemta dricksvatten; detta 
hushållsgöromål förrättade jag sjelf under hela denna resa. Men då källans 
sparsamma vatten framkom ganska långsamt ur ett  rör och många qvinnor 
alltid med sina krukor väntade på turen, så fick jag ofta vänta  länge innan 
jag fick vatten. Men under tiden roade jag mig med att lyssna till de många 
qvinnornas prat och deltog äfven någon gång i deras lifliga samtal.
Tre dagar hade jag förlefvat i Judestaden, då thorsdagen den 22 april två 

män ankommo från den  lilla byn Rasheijat alfokhar  (som ej bör  förvexlas 
med det egentliga större Rasheija),  för att här sälja sina krukmakare-varor 
och sedan genast återvända hem. Af en bland dem hyrde jag hans mulåsna, 
som annars fått olastad vända om. Utan att afvakta den hvarje fredag inträf-
fande  marknaden  i  Safad,  dit  folk  kommer  från  alla  kringliggande  byar, 
begåfvo  vi  oss  redan  samma  afton  å  väg. Mina  följeslagare  voro  kristna, 
liksom  alla  i  deras  by,  och  det  var  nu  första  gången  på  mina  färder  som 
jag reste med egna trosförvandter; trogen mitt visserligen i Syrien onödiga 
system, låtsade jag likväl äfven inför dem vara Mohammedan. Emellertid var 
jag glad att i dem finna redliga och pålitliga män, såsom jag redan vid första 
anblicken  tyckte. Vi  kommo  snart  öfver  de  närmaste  bergen  till  en  punkt, 
der vi öfverskådade ej blott Genezareth sjön, utan äfven den stora sumpiga 
flacka i hvars midt ligger sjön Merom, eller det nu så kallade Hule hafvet, 
med föga öfver slätten upphöjda stränder, deri alldeles olikt Galileiska och 
Döda hafvet. På en brant slingrande väg stego vi nedåt slätten och togo natt-
qvarter i en liten by; der ville mina följeslagare taga in i medafan, men läto 
sig slutligen af mig öfvertalas att hellre  taga nattläger under ett  stort  träd, 
som skuggade en valis graf midt på en grafgård. Vi hade der hela aftonen 
sällskap  af  några  byns  innevånare,  hvilka  kommo  ut  och  frågade  hvad  vi 
hade till salu samt köpslagade på allt, äfven på mina utnötta röda skor dem 
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de bjödo blott en piaster för. De voro Mohammedaner och förekommo mig 
i  allmänhet  ruskigare  än  annorstädes  i  Syrien,  hvarföre mina  följeslagare 
rådde  mig  att  sofva  lätt  sömn  under  natten,  emedan  folket  vore  tjufviskt 
och  osäkert.  Följande  dagen  hade  vi  oafbrutet  att  vandra  på Hule  slätten 
och högst sällan skymdes sjön af obetydliga höjder. Tidigt kommo vi till en 
liten ström, som ifrån de vestra bergen skyndade sitt lopp mot sjön, men här 
(kanske fordomdags med konst) delades i små grenar, der det klaraste vatten 
flöt och satte en vattenqvarn i rörelse. På en holme emellan dessa grenar voro 
åtskilliga kojor uppförda,  som  tjente  till boningar åt några half-Beduinska 
familjer äfvensom en i sultanens tjenst anställd ghafar (i Egypten och Syrien 
så uttaladt i stället för det rättare khafir); sådana väktare finnas på åtskilliga 
ställen i Syrien, såsom man föreger för att skydda resande mot öfverfall af 
Beduinerna. De taga – jag vet ej om med rätt eller orätt, ty här gör man ej 
så noga skilnad emellan dessa begrepp – en viss afgift för hvarje lastadt ök, 
mera för en kamel än för en mulåsna och för denna mer än för en åsna, och 
hvarje förbigående Fellah, åtminstone från Syrien, måste stanna här för att 
erlägga afgiften, kallad ghafara. Men säkert är att den  icke kan fordras af 
resande  Européer,  ty  en  stund  före  oss  passerade  ett  sällskap  Engländare 
med stort bagage utan att bli anhållna. Jag visste ingenting derom, icke ens 
att en sådan inrättning fanns, förän vi öfvervadat den lilla strömmen och jag 
framför kojorna af samtalet emellan mina följeslagare samt en gammal man 
förstod att man ville affordra mig en vägaafgift [sic]. Från kojorna samlade 
sig hit en hop qvinnor, bland hvilka jag genast af utseende och språk igen-
kände en Egyptiska, den gamle mannens hustru; samtalet kom genast i gång 
och då hon hörde att jag besökt hennes hemstad Minje i öfra Egypten, erkände 
hon mig  för  halft  landsman. Beduingossar  tiggde  tobak  och  gubben  sjelf, 
ghafiren, till sitt ursprung en Tscherkess-Mamluk, var särdeles artig i hopp 
att kunna preja af mig penningar; men då jag visade allsintet tecken till att 
låtsa förstå sådana afsigter, fordrade han penningar med tydliga ord. Jag hade 
väl kunnat slippa honom för 10 eller 20 kop. b. ass., ehuru han först fordrade 
1 rub., men emedan jag vet att folket alltid skrattar i hemlighet åt den som 
ej  låter det förtjena hvarje styfver med drygt arbete, så förklarade jag kort 
om godt att jag ingenting ämnade gifva och visade min tezkere från konsu-
latet i Kairo (den jag eljest under hela färden nästan aldrig behöfde), såsom 
bevis att  jag vore Rysk undersåte. Men gubben var envis och tycktes blott 
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bli mera uppretad då han hörde  från hvilket  land  jag var;  ett gräl uppkom 
oss emellan, som allt mera steg  i häftighet med temmeligen mustigt ovett, 
tills  gråskägget  slutligen  höjde  sin  långa  staf  i  högsta  vredesmod  och  lät 
den  utan  kraft  falla  på min  ʽabaje.  I  detsamma grep  jag  gubben  i  axlarne 
och kastade honom omkull; två starka Beduiner kommo emellan, hejdande 
oss båda, och en hop uppskrämda qvinnor blandade sig äfven  i  saken. Jag 
förklarade  då  att  jag  icke  skulle  gå  vidare,  utan  stanna  qvar  här,  lefvande 
på deras bekostnad, tills jag finge bref fram till vår generalkonsul i Beirut, 
man finge då se hvad det blefve af det envisa gråskägget som hindrat mig i 
min väg. Då begynte qvinnorna ansätta gubben att han skulle låta mig gå i 
Herrans namn för att bli mig qvitt, hvarjemte min följeslagare uppmanade 
mig att fortsätta färden, sedan han mig ovetande gifvit åt gubben vidpass 10 
kop. b. ass.; sålunda satte vi oss i rörelse och fingo ostördt aftåga. Det var 
andra gången under mina resor som jag råkat i slagsmål; första gången inträf-
fade det i Mekka efter slutad vallfärd, då med en ung slaf, hufvudet längre 
än  jag. Vi vandrade hela dagen längs vestra sidan af Hule slätten, som hel 
och hållen förekom mig odlingsbar, men nu blott erbjöd rikt bete åt åtskil-
liga Beduinfamiljer, som der hade sina tält uppslagna. Den är rik på vatten 
och flere små vackra strömmar skära slätten i flere riktningar. På eftermid-
dagen kommo vi åter till en ghafir, en Mutwali från Beshara landet, som satt 
i sitt på flackan uppslagna tält för att liksom hans kollega preja vägafgift af 
resande; denne var en ung, rask man, beväpnad med pistoler, sabel och spjut 
samt med en häst bunden vid tältet. Äfven han ville preja mig och vi kommo 
i skarp ordvexling, tills jag slutligen sade: ”godt, jag skall ge dig penningar 
så mycket du vill, 100–500 piaster eller mer, men du måste lemna mig qvitto 
derpå  i  egenskap  af  sultanens  tjenare,  på  det  jag må  kunna  anklaga  dig  i 
Beirut;” dermed räckte jag honom papper och blyertspenna med orden: skrif! 
Han tycktes ej veta hvad en blyertspenna var, utan frågade efter bläck och 
skrifdon samt blef ej litet förundrad då jag upplyste honom att denna penna 
skref utan bläck;  jag insåg nu att han allsicke kunde skrifva och sade: ”du 
borde skämmas att föregifva dig vara anställd i sultanens tjenst och fordra 
penningar, på hvilka du ej förstår gifva qvitto.” Då anslog han en annan ton, 
berättade huru i går en dylik man farit här förbi och skänkt honom 5 piaster 
och en stor dosis krut, samt tillade att det ej anstode mig att färdas förbi utan 
någon gåfva åt honom.  Jag  svarade:  ”aha! du är  således  icke en  sultanens 
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tjensteman, utan en tiggare, som sitter på vägen och begär almosor; i sådant 
fall Ibrahim (namnet på min följeslagare) gif honom å mina vägnar en piaster 
och måtte Herren ej förunna honom välsignelse med den!” Fullt nöjd dermed 
ropade mannen: ”nej Haggi Vali!83 en sådan lön må ej gå öfver mig, skydde 
dig Herren på din väg!” Mot aftonen hunno vi slutet af flackan och på afstånd 
till höger visade man mig den gamla staden Baneas. Vi gingo uppför dalen 
Scissaban (?) längs stranden af den lilla strömmen Nahr Hasbeija, som säges 
leda sitt ursprung ur snön på Hermon. Dess stränder voro bevexta med större 
och mindre  träd,  bland  de  förra  det  vackra  trädet haur,  nära  liknande  vår 
björk. Tänk dig min glädje då  jag här,  för  första gången  sedan  jag  lemnat 
mitt  hemland;  hörde  göken  gala  samma  välkända  sång  som  hos  oss.  En 
Schweitzares hjerta kan ej slå högre af längtan, då han i fjerran länder hör 
en hemlandston från sina berg, än mitt vid detta tillfälle; härefter hörde jag 
göken nästan dagligen under fortsättningen af resan.
Efter  solnedgången kommo vi uppför bergen  fram  till min  följeslagares 

lilla by Rasheijat alfokhar, hvars invånare alla äro kristna af Grekiska bekän-
nelsen och alla krukmakare. Det stora behofvet af denna vara i dessa trakter 
har föranledt särskilda byar eller uppstäder att uteslutande förfärdiga kruk-
gods,  och  hvar  och  en  bland  dem har  sin  särskilda  afsättningsort;  så  t.ex. 
förser Ghazze Jerusalem med sagda vara, denna by åter Safad, Beschara och 
Hasbeija.  I min  följeslagares hus  emottogs  jag  af hans hustru med  största 
fryntlighet och välvilja, vi åto god surmjölk och ypperligt hvetebröd, gräd-
dadt i ganska tunna runda kakor; sådant bröd är det vanliga ända härifrån till 
Damascus. Folkets uteslutande sysselsättning är krukmakeri,  ty åkerbruket 
och  boskapsskötseln  är  här  af  ringa  eller  ingen  betydelse,  så  att  mången 
familj  nödgas  köpa  mjölk  och  andra  behofver  från  närliggande  byar.  För 
öfrigt förundrade det mig högeligen att från kristna munnar få höra upprepas 
satsen:  la illaha illa llah,84 som eljest karakteriserar blott Mohammedaner; 
derföre  tror  jag att  Islam profeten i Syrien lärt sig denna sats, hvilken han 
satte  i  spetsen  för  hela  sin  religion,  liksom  de  flesta  andra  af  sina  läror. 
Lika  underligt  förekom  det mig  att  höra  kristna  helsa  hvarandra med  den 
vackra, men likaledes Mohammedaner karakteriserande helsningen af alse-
lamo ʽaleikum.85 I Egypten och Damascus är det nästan en förolämpning att 
så helsa en kristen, man får då aldrig det rätta svaret; absolut aldrig bevär-
digar  en Mohammedan  i Egypten  någon med denna  helsningsformel,  som 
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han vet vara af annan religion. I allmänhet tyckes religionen här verka föga 
på menniskans inre; man finner i hjertats djup föga skilnad emellan de olika 
trosförvandterna, vare sig Druz, Kristen, Jude eller Mohammedan. Så såg jag 
t.ex. ett gräl emellan två bröder om en af vinrankor öfverskyggad förstugu-
qvist, som de gemensamt planterat framför sitt gemensamma hus; nu hade 
de  skiljt  sig  i  två hus och grälade om hvem de vackra,  gröna vinrankorna 
skulle  tillhöra. De  slogo  åt  hvarandra med  störar,  yxor  och  knifvar,  så  att 
endera väl hade fallit ett offer för oförsonligt brödrasinne, om de ej hejdats 
af  byns  öfriga  invånare.  Slutet  blef  att  rankorna  upprycktes med  rötterna, 
sönderhöggos  och  i  grund  förstördes;  detta  just  på  en  lördags,  en  sabbats 
afton. Men säkert  försummade  ingen följande morgon sin kyrkogång. Min 
pratsamma värdinna försökte med tiggeri komma sig till alla småsaker hon 
såg i mitt bagage; ehuru hon i allt  fick afslag, måste  jag dock gifva henne 
det berömmet att jag vid afresan saknade platt intet af mina på golfvet kring-
vräkta saker. En stor förtjenst hade dock folket här framför öken-Araberna, 
deri, att de icke besvärade mig med frågor om min resas ändamål; den som 
engång  tillfälligtvis  frågade mig  derom,  var  nöjd med  svaret  att  jag  reste 
blott för att inandas frisk luft. Förunderligt nog kände en man bland folket 
Volga floden, dess utloppshaf och några andra omständigheter ur Rysslands 
geografi, hvarom han frågade mig, troligen för att pröfva sanningen af mitt 
påstående  det  jag  vore  Rysk  undersåte.  Hvarje  ord  jag  sagt  under  vägen, 
hvarje den minsta omständighet som passerat, berättade han många gånger 
för män och qvinnor, hvarje småsak jag ägde undergick den nogaste under-
sökning  af  allas  ögon.  Hvad  som  mest  fröjdade  mig  var  att  finna  större 
renlighet här och längre fram, än i de trakter jag lemnat, och det företrädesvis 
hos de kristna. Emedan det var lördags afton, badades alla barn i små snygga 
kärl och ikläddes rena kläder; detsamma gjorde en stor del af de fullvuxna. 
Jag hade lejt min följeslagare ända fram till Hasbeija, men biföll gerna hans 
förslag att ligga här öfver en dag, hufvudsakligen i hopp att hitta på någon 
som kunde föra mig gerad till Damascus. En Mutvali hade också halft gått 
in på accordet, men söndags morgonen smugit sig bort ifrån mig; hvarföre 
jag nödgades uppmana Ibrahim att föra mig till Hasbeija. Jag var dock glad 
att färden med Mutvalin icke blef af, ty straxt efter solens uppgång föll ett 
starkt,  häftigt  regn. När min  värd  kom hem  ifrån  kyrkan  bar  han med  sig 
ett stort stycke kött, som han skar sönder och lätt saltade för att sparas till 
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qvällsvarden; under denna förrättning suto små barn omkring honom och åto 
med god smak stycken af det råa köttet. När regnet slutat på eftermiddagen 
gåfvo vi oss på väg och kommo efter halfannan timmes färd på slingriga och 
slippriga bergsstigar fram till Hasbeija.
I  denna  stad  tog  jag  in  i  den  enda  khan  här  finnes,  och  blef  af  värden 

hänvisad till ett rum en trappa upp. Detta uttryck får dock icke tagas i den 
hos oss vanliga betydelsen. Här var nemligen trappan anbragt längs utväggen 
af rummet och dess 6 steg så utnötta, murade som de voro af lera, att man ej 
lätt kunde se, än mindre med foten känna gränsen emellan det ena och det 
andra. Inkommen i sjelfva rummet fann jag det redan upptaget af en enögd 
Jude, som dref omkring på by-marknaderna för att uppköpa råa hudar och 
sedan  föra dem  till Damascus  att  beredas. Då  jag yttrade  tvekan huruvida 
rummet vore det rätta, inbjöd mig Juden att ställa undan sakerna och deltaga 
i hans måltid; detta sednare afslog  jag väl, men kunde  icke undgå att  taga 
plats  här,  emedan  Juden  försäkrade  att  intet  annat  rum  fanns  och  hvilken 
annan  som  helst  som  ankom  skulle  dela  rummet med  oss.  Sällan  har  jag 
inträdt i något så dåligt rum, ehuru mina qvarter under resan varit nog dåliga; 
ty  här måste  jag  stundeligen  frukta  att  golfvet  skulle  falla  undan mig och 
taket öfver mig, så mycket mer som detta sednare på sätt och vis tjenade till 
gata eller promenadplats. Men det enda jag kunde göra, var att hålla god min 
och  vänta  hvad  som  komma  skulle.  Snart  infann  sig  en  tredje man,  som, 
ehuru bosatt i ett annat rum, lofvade tillbringa qvällen hos oss för att förkorta 
tiden.  Sålunda  voro  vi 3,  en  Jude,  en Mohammedan  och  jag,  som  delade 
khans  bästa  rum.  Den  sist  ankomne  var  en  från  Haleb  ursprungen,  nu  i 
Damascus bosatt garfvare, som kommit hit med ett lager saffian; han var en 
treflig, mildsinnad, äldre man, som i sjelfva verket blef ett högst angenämt 
och  nyttigt  sällskap  för mig. Men  just  dessa  dagar  hade  några  svårartade 
bölder  uppstigit  på min  kropp  och  hunnit  värkpunkten;  derföre  kunde  jag 
föga röra mig, utan låg dagen om inbäddad i min stora Grekiska kapprock, 
hörande med afsmak på de plumpa historier Juden uppdukade om Frälsaren 
och de kristna. Han menade att blott  två religioner voro goda, den Judiska 
och Mohammedanska, alla andra hoppades han skulle  tillintetgöras; om ej 
Mohammedaner med sin barmhertighet hade funnits, så skulle de grymma, 
hårdhjertade kristna säkert längesedan icke lemnat någon Jude qvar i verlden. 
Hos Mohammedanerna sökte hans  förtryckta bröder en  tillflykt och skydd 
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undan de kristnas hat. Men ej blott med reflexioner roade han oss om qväl-
larne,  utan  äfven  med  sagor,  dem  han  berättade  på  renaste  Damascus-
Arabiska och med  stor  talang. Allt detta kom mig väl  till  pass,  emedan ej 
blott bölderna, utan äfven fult väder med stark nederbörd i flere dagar förhin-
drade  alla  promenader.  Å  andra  sidan  hade  jag  i  bölderna  full  ursäkt  för 
försummandet af de mig såsom Mohammedan åliggande bönerna, hvilka jag 
eljest icke gerna kunnat undgå att göra i sällskap med den fromme, i böner 
flitige Damascus-garfvaren; å andra sidan förkortade den pratsamme Juden 
timmarne  och  hemtade  våra  behofver  från  torget.  Det  förundrade  mig  att 
denne  Jude  ensam  färdades  omkring  i  landet  utan  följeslagare,  då  troligen 
hvarje  annan,  som ville  försöka det,  blefve  ett  rof  för  den  första Arab han 
mötte;  på min  fråga  derom  svarade man,  att  det  vore  skam  att  anfalla  och 
plundra en Jude, som icke vågar försvara sig mot ett honom skymfande barn. 
Sådan  är  lagen  om  Judarne  i  dessa  trakter; man  ser  derföre män  af  denna 
nation  oantastade, men  ödmjuka  och  ömkliga  färdas  fram  i  ett  land,  hvars 
herrar de varit och som de ännu kalla sitt. Då det efter två dagars oupphörligt 
regn  slutligen  klarnade,  begaf  sig  Juden  bort  och  jag  blef  ensam  med 
Damascus-bon, som nu hade godt tillfälle att uttala sina tankar om den bort-
resta kamraten och hans religion; allt var hyckleri, mente han, liksom han för 
oss prisat Mohammedanismen, skulle han för hvarje anträffad kristen smickra 
den  religion, han nyss  förbannat. Numera  tillät det uppklarnade vädret och 
mina  omplåstrade  bölders  förbättring mig  att  göra  små  promenader  till  de 
kringliggande höjderna, ehuru jag icke, såsom jag förut tänkt, vågade bestiga 
Hermon, hvars hvita hufvud ses öfverallt här nära. Från dess topp skall man, 
såsom Preussiska konsuln i Jerusalem sade mig, hafva den herrligaste utsigten 
i hela landet, man skall derifrån kunna se ända ned till Döda hafvet och hafva 
det mellanliggande  landet  för  sig utbredt  liksom en karta under sina  fötter. 
Staden  sjelf  ligger  i  den  branta  sluttningen  af  ett  med  humus  och  vacker 
grönska betäckt berg, der den nedra husradens  tak gå  i  jemn höjd med den 
öfra  radens  gata.  Invånarne,  hvilkas  antal  torde  uppgå  (på måfå  taget)  till 
10,000,  äro  Druzer,  Kristna  och  Mutavle,  men  blott  100  Mohammedaner, 
ehuru dessa,  oaktadt  sitt  ringa  antal,  skola hafva  afgjord makt  samt ögon-
skenligt moraliskt välde öfver de andra. Emiren, sjelf en inföding, bekänner 
sig åtminstone i det yttre till sistnämnda religion. Hvad Druzerna beträffar, 
vet  du  sjelf  bättre  än  jag  huru  olika  de  lärdas  meningar  äro  om  dessas 
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ursprung och  religion; allt hvad  jag om dem kunde utleta var  följande. De 
dyrka en kalf och hafva ingen profet, ehuru en ung Mohammedan, som en 
gång lurat på dem under deras gudstjenst på öppna fältet, sade sig hafva sett 
och hört dem läsa ur en stor bok, på ett språk som han tyckte vara Arabiska; 
de hafva en  liten af silfver gjord kalf med  i skrufform inrättad svans, som 
malar russin och mandel till groft mjöl, det de förtära såsom heligt (tabar-
rukan);  de  gamle  allena  äga  kunskap  om  sin  religions  bruk, men  upplysa 
aldrig de unga derom, af fruktan att dessa sålunda skulle bli kända i verlden; 
de hade varit ett med Judarne vid utvandringen ur Egypten, men efter lagens 
förkunnande på Sinai bibehållit kalfvens dyrkan; qvinnorna äro hos dem så 
godt  som  gemensamma  och  de  hafva  alltid  två  dörrar  på  sina  hus,  för  att 
obemärkta komma ut eller in; de äro hvarken kristna eller Mohammedaner, 
men allt efter omständigheterna gå de i kyrkan och picka sig med de förra, 
eller i moskén och knäfalla med de sednare. Detta var innehållet af de svar 
jag fick på mina frågor. Sjelf fann jag dem vara ett raskt, välvilligt folk, som, 
vare sig nära eller fjerran från deras hus, alltid inbjödo mig att deltaga i deras 
måltid; arbetsamma och driftiga, alltid sysselsatta i sina åkrar eller vingårdar, 
som sträckte sig till bergens yttersta toppar, der de helst tycktes vilja vistas 
för  sig  sjelfva på afstånd  från  staden; ett  renligt vackert  folk, med kanske 
något Judiskt i sina drag. Deras qvinnor bära den underligaste hufvudbonad 
jag sett, bestående  i en snedt  från hufvudet utgående, hornlik men rak, ett 
qvarter lång käpp eller pinne, vanligen grannt utsirad med inlaggda silfver-
stycken, men sällan sedd utom hus emedan den betäckes af en öfverkastad 
hvit slöja.Vanligen gå de beslöjade, men dem jag såg obeslöjade under vand-
ringen  efter  vatten,  voro  alla  utmärkta  skönheter. Hvad Mutavle  beträffar, 
torde de vara lika med de Persiska Shijaʽ,86 ehuru man här beskyller dem för 
fetischism. För öfrigt säger man att på dessa berg skola finnas bekännare af 
alla  de 72½ millé,  som existera  i  verlden  (Druzernas  vore  den halfva);  så 
t.ex. Persiska eldsdyrkare, Hinduiska Brahmaister.87 Så öfverdrifvet detta än 
må vara, är dock säkert att detta land – oaktadt tallösa karavaner af Europe-
iska turister och lärda årligen strömma här fram samt missionärer och munkar 
oupphörligt  arbeta  här  –  ännu  blifvit  alltför  litet  kändt,  för  att  man  med 
bestämdhet kunde säga hvad som är osannt i de underliga sagorna. Sedd från 
kringliggande höjder är staden vacker och all mark, som möjligen kunnat bli 
det,  är  odlad;  men  de  flesta  afträden  hade  sitt  utlopp  åt  gatorna,  en  den 
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osnyggaste inrättning jag sett. Klimatet var qvaft i de lägre delarne af staden, 
som  sträcka  sig  till  en  trång  instängd  dal,  men  friskt  och  godt  uppe  på 
höjderna. Hela 6 dagar nödgades jag tillbringa här för mina bölder; lycklig-
tvis hade jag derunder sällskap af den välvilliga Damascus-bon, utan hvilken 
jag skulle hafva befunnit mig i ett högst tråkigt läge. Vid mitt hjertliga afsked 
från honom inbjöd han mig uppriktigt till sitt hus i Damascus.
Söndagen den 2 maj begaf jag mig åter å väg med en kristen följeslagare, 

som  jag  lejt  till Damascus.  Invid  staden passerade vi några hvita  tält,  till-
hörande ett sällskap Engelska turister, som färdades fram med qvinnor och 
stor tross. Alla stadens qvinnor och barn voro församlade kring tälten för att 
begapa de underliga Europeiska varelserna, bland hvilka  en olycklig  lord, 
som  var  född  utan  händer  och  fötter,  med  blott  små  stumpar  i  stället  för 
sådana. Ehuru jag haft många olägenheter af min simpla ʽabaje och orien-
taliska kostym,  så  äro dessa dock  intet  emot den odrägliga nyfikenhet  för 
hvilken  jag  här  såg  den  Europeiska  drägten  vara  utsatt;  ett  menageri  hos 
oss kan ej betraktas nyfiknare, än Engelsmännen här, och detta ändock i en 
nästan kristen stad. Vi hade blott 6 timmars färd att göra innan vi kommo till 
min följeslagares hem Rasheija, der vi skulle tillbringa natten samt sedan om 
måndagen fortsätta resan till Damascus. Hela denna väg gick öfver väldiga 
berg  och  vi  hade  utsigt  vida  öfver  det  kringliggande  landet,  äfvensom  af 
Hermons snölockiga hufvud. I Rasheija blefvo vi emottagna i ett snyggt, rent 
hus, der det gjorde mig riktigt godt att inträda, efter all den smuts jag nödgats 
lefva i och allestädes sett. Det tillhörde min följeslagares husbonde, hvilken 
såsom sheikh för alla formän i staden var en betydande man. Ehuru han sjelf 
uppehöll sig i Damascus, undfägnade hans hustru mig på det gästvänligaste 
och  jag  fick  der  tillbringa  en  lugn,  af  platt  ingen  ohyra  störd  natt. Äfven 
denna  stad,  en  bland  de  största  här,  ligger  på  ett  berg,  ungefär  såsom om 
Ulrikasborg i Helsingfors vore fullbygdt af hus och högst på toppen, i stället 
för observatorium, ett slott för emiren; nedanföre på slätten är staden fortsatt 
och husen stå der ibland planteringar af mulbärsträd, på sina ställen bildande 
liksom alléer. Invånarne äro till större delen kristna, dernäst Druzer, några få 
Mutavle, men alla styrda af Mohammedaner. Hermon höjer sitt hvita hufvud 
öfver staden och härifrån sedt  förefaller det vara så villande nära, att man 
nästan tycker sig kunna nå dess snö med en sten. Men följande dagen erfor 
jag att det ingalunda var så nära. Enär min följeslagare hade mycket bestyr 
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att  söka efter  last  åt  sin husbondes andra mulåsna, drog han sig med alle-
handa undanflykter ifrån resan denna dag, hvarmed jag i sjelfva verket icke 
var missnöjd  (emedan min  tid  nu  ej  var  särdeles  dyrbar)  ehuru  jag  något 
puttrade öfver dröjsmålet och bad honom åtminstone skaffa mig en åsna för 
att fara till Sheikhbergets fot. Bittida om morgonen skumpade jag fram till 
det mäktiga berget på  små vackra  stigar, kringvexta af ek och vilda  rosor. 
Uppkommen på dess nedersta sluttning så långt åsnan kunde gå, lemnade jag 
öket åt en medföljande liten gosse och började på egna fötter min vandring 
uppåt.  I början gick det  raskt nog emellan buskar och stenar, ehuru berget 
var  nog  brant,  under  det  göken  lättade mina  steg med  sitt  enkla  välkända 
galande; men när jag hunnit upp till snön, der göken lemnat mig, och stan-
nade för att släcka min törst med snö, som jag på lång tid icke sett, märkte 
jag att min häftiga gång gjort mig starkt andtruten. Jag rullade mig i snön, 
återkom så till krafter och fortsatte vandringen uppåt, men småningom allt 
långsammare. Snön ligger icke öfver hela berget, utan i nedsluttande dälder 
och  skrefvor,  hvaraf  den  får  utseende  af  nedfallande  lockar  –  något  som 
synnerligen karakteriserar detta berg. Men äfven här, liksom på Tabor, grep 
mig känslan af min ensamhet, medan jag steg upp ifrån snödäld till snödäld 
för att nå den allt mer sig aflägsnande toppen, som dock alltid syntes så nära; 
då jag slutligen stod vid foten (d.v.s. halsen) af det egentliga hufvudet, här 
kalladt Algard,  förekom det mig som om jag tillryggalaggt blott hälften af 
vägen dit upp. Under det  jag här  skådade ut öfver det under mig  liggande 
landet och de väldiga berg  som genomkorssa det  i  alla  riktningar, började 
moln stiga upp och drifva hvarandra öfver trakten långt under mig. Det var 
något  eget,  för  mig  alldeles  fremmande,  att  sålunda  se  moln  under  mina 
fötter. Ofvanom mig mot bergets topp var klaraste solsken, men under mig 
var  allt  betäckt  med  moln,  så  att  jag  ej  kunde  urskilja  de  kringliggande 
städerna och byarne. Om jag ej varit ensam, hade jag velat tillbringa natten 
här uppe, men nu fann jag för godt att stiga nedåt. Kommen nedanom snön 
helsades jag åter af göken, samt hann trött och andtruten till min åsna och 
dess lilla ledare. Han, liksom sedermera allt folk i staden, bad mig enträget 
visa  ”guldörten”,  som  jag hade  sökt uppe på berget. Vid en pöl på vägen, 
dit en herde just kom med sina getter, åto vi bröd och ägg, som vi hade med 
oss, samt mjölk, som herden gaf oss i utbyte mot vår tarfliga kost. Först 3 
timmar före solens nedgång återkommo vi till staden, dit emellertid Engelska 
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lordens  sällskap anländt och begapades  lika begärligt  som  i Hasbeija.  Jag 
tillbragte aftonen i mitt qvarter, der värdinnan beklagade sig öfver sin man, 
att han sittande  i Damascus  föga  tänkte på henne och hennes barn, medan 
hon lefde här, vaktad af sin mans gamla mor, en enögd ful gumma, som före-
stod hela hushållet; hon fick af sin man aldrig några penningar för att kläda 
sig sjelf och sina barn, bad mig således köpa mitt bröd för resan af henne, 
i stället för att taga det från torget, men så att den gamla Argus ej skulle få 
veta det. Af medlidsamhet med den vackra, kanske 20-åriga modren för flere 
barn uppfyllde jag gerna hennes önskan, samt smög obemärkt brödet i min 
säck och penningarne i hennes hand. Det hus jag bodde i, hade en här vanlig, 
men i Palestina och Egypten obruklig arkitektur; det var ett envånings, lång-
sträckt hus med en förstuga, hvars ena hälft till venster utgjorde köket, der 
på golfvet funnos några af lera murade fördjupningar att sätta grytorna på, 
den andra hälften till höger var en estrad, dit man uppsteg på en liten trappa; 
på denna estrad var fremmandes plats, der vistades äfven jag, så ofta jag var 
inne. Innanför farstun till höger är den egentliga stugan, ett långt men smalt 
rum, der hela familjen egentligen bor; till venster åter ett lika långt men ännu 
smalare rum, som begagnas till bod och visthus. Under hela byggnaden går 
en underjordisk källare, som användes till förrådshus och kanske äfven till-
flyktsort undan sommarens hetta. Jag tyckte dock att man ej mycket behöfde 
frukta hettan, ty den eviga snön på Sheikhberget borde afkyla den.
Tisdagen  den 4 maj middagstiden  voro  vi  ändteligen  färdiga  till  afresa. 

Vägen gick öfver Hermons fortsättning, hvars snötopp vi alltännu hade till 
höger  om  oss;  längst  framför  och  till  venster  hade  vi  de  likaledes  snöiga 
topparne af Libanon. Vägarne hitåt voro ganska lifligt befarna, genom den 
oafbrutna kommunikationen med Damascus. Öfverallt mötte vi folk,  fingo 
äfven  ressällskap af  två  fotvandrare,  som ämnade sig  till hufvudstaden att 
söka sin lycka. Förän vi gingo ned från den egentliga bergsregionen, passe-
rade vi en lång djup dal, som strök längs sista sluttningen af Hermon och var 
fullströdd med stora hällar, så störtade öfver hvarandra och konstfullt hopfo-
gade  att  de  sågo  ut  som  ruiner  af  något  gammalt  jätteverk.  Lika  mycket 
förundrade mig åsynen af en sjö eller ett haf med i solen blågrönt glimmande 
vatten;  denna  syn  hade  jag  för  mig  i  vester  eller  nordvest  och  kunde  ej 
begripa  att  hafvet  skulle  synas  åt  det  hållet.  Jag  tog  hemligen  fram  min 
kompass, som troget  följt mig ända  ifrån Havre genom städers och öknars 
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villor, blickade förstulet genom glasögonen, dem jag icke ville begagna så 
att folket såg derpå, men denna syn blef dock lika oförklarlig. Måhända var 
det reflexen af de stora trädgårdar i hvilkas midt Damascus ligger; ty någon 
vanlig ökne-serab var det  icke, dem känner  jag alltför väl  för att misstaga 
mig på dem. Sedan vi  kommit  ned på  slätten och  funnit  bete  för  våra  ök, 
stannade vi för att hvila ut; mina följeslagare voro nemligen mycket medtagna 
af middagssolens hetta och föredrogo att resa under natten. Vi hvilade således 
till midnatt, då vi i det herrligaste månsken fortsatte resan. I daggryningen 
befunno vi oss på den stora ökneslätt, i hvars ena ända Damascus’ trädgårdar 
ligga; så torr och steril än denna slätt var, helsade jag dock med stor fröjd 
ånyo  ett  äkta  Arabiskt  landskap,  med  all  sin  storartade  nakenhet  och 
fattigdom. Motsatsen dertill äro Damascus’ rika och yppiga trädgårdar öfver 
hvilka solen nu gick upp och dem jag redan länge hade sett såsom ett aflägset 
skogsbryn. När vi kommo närmare detta skogsbryn, begynte de högsta träden 
efterhand höja sig öfver småskogen, och invid dess rand visade sig allt vara 
en  tät  skog af herrliga,  fullvuxna  fruktträd.  Inkomna  i den vandrade vi på 
vägar  emellan  höga murar,  som  instängde hvar  sin  skilda  täppa  och öfver 
hvilka  hängde  lummiga  grenar,  förlänande  oss  oafbrutet  den  vackraste 
skugga. Som oftast passerade vi små strömmar med det klaraste silfverglän-
sande vatten, här och der ett café vid stranden af dem. Alla de föreställningar 
jag gjort mig om det delicieusa Damascus, efter de praktfulla beskrifningar 
jag  läst  om  det,  öfverträffades  af  verkligheten  som  jag  nu  sjelf  såg  –  ett 
förhållande som sällan inträffar. Men ännu syntes intet af sjelfva staden; mer 
än en timme vandrade vi genom dessa trädgårdar innan vi hunno till stads-
porten,  der  tullbetjenter  visiterade min  apotekslåda  och  annat  bagage. All 
österns  simplicitet oaktadt kan man ej heller här undgå dessas välkomma; 
dock måste jag tillstå att de här icke äro lika påhängsna och odrägliga som i 
vårt  bildade  Europa.  Ända  hittills  hade  jag  i  sjelfva  verket  ej  behöft  för 
sådana öppna min säck och äfven här gick det lindrigt nog; jag behöfde blott 
öppna lådan och på frågan: om jag hade något som kunde taxeras, svara nej, 
så fick jag gå vidare. I Havre nödgades jag efter taxa för ett stenkasts trans-
port af mitt ringa bagage, som jag kunnat men ej tilläts bära sjelf, betala 3 
francs, ungefär lika mycket som jag nu betalte för hela min resa från Hasbeija 
till Damascus. Jag hade hört så mycket talas om de ståtliga husen i Damascus, 
att det nu mycket förundrade mig då jag fann blott vanliga Arabiska bygg-
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Damaskus fotograferat av Felix Bonfils på 1870-talet.
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nader af soltorkade tegel med samma jordfärg som i öknen, hvarken öfver-
strukna med  någon  annan  färg  eller  ens  hvitlimmade. Men  å  andra  sidan 
fröjdade det mig att se den renlighet, som herrskade på de stenlaggda gatorna, 
äfvensom att icke behöfva se den förstörelse och de ruiner som ofta anträffas 
i Kairo. Lika fröjdande var att se det öfverflöd på vatten, som går genom hela 
staden i rännor och vattenledningar samt i vackra bassiner och cisterner står 
att begagnas kostnadsfritt af hvem som helst. Jag vandrade förbi stora, till en 
del vackra moskéer, med tak betäckta och väl försedda bazarer, samt längs 
jemförelsevis  breda  gator,  till  en  bland  de  många  khaner  som  finnas  för 
resandes beqvämlighet. Den låg ungefär midt i staden och vid en liflig gata. 
Sedan jag kommit mig  i ordning  i mitt  rum, som var rent och vackert nog 
men hade ingen annan öppning än dörren till en gemensam korridor, gjorde 
jag små vandringar i staden och besökte den stora moskén Alomavi,88 som var 
rikt utsirad med vackra, i tafleform under glas inneslutna profbitar af Arabisk 
kalligrafi, i orienten motsvarande våra tableauer, samt med smakfulla mosaik-
arbeten af allehanda slag. För öfrigt kunde jag intet ögonblick tvifla på att 
äfven denna moské, liksom så många andra i Syrien, ursprungligen varit en 
kristen kyrka; derom vittnade dess arkitektur, som i åtskilligt,  isynnerhet  i 
takets obetäckta och konstfulla sammansättning af trädverk, påminte om den 
stora kyrkan i Bethlehem. För att få någon öfversigt af den på en oafbrutet 
jemn flacka belägna staden, gick jag följande dagen till det närbelägna berget 
vid byn Salhija, hvars topp alltid sken fram öfver stadens hus, vänligt inbju-
dande  till  besök;  ensam  letade  jag mig  fram genom  staden och  trädgårds-
labyrinterna till bergets fot. I allmänhet har jag under mina färder sökt följa 
den princip,  att  så  långt  som möjligt  hjelpa mig  fram ensam  i  alla  förhål-
landen, samt att blott  i högsta nödfall gripa till frågor och anlita andra om 
råd;  sålunda  har  jag  väl  kommit  att  göra  långa  omvägar  och  någon  gång 
förvillats, men har ändock ej velat öfvergifva principen. Jag kom ock nu på 
små krokvägar, såsom jag sedermera fann, fram till byn Salhija på bergets 
yttersta sluttning; jag behöfde stiga blott obetydligt uppåt innan jag hade fri 
utsigt öfver den stora ökneslätten, öfver Damascus’ trädgårdar och öfver den 
i deras midt liggande staden, som hade utseende af en komet med lång svans. 
Man uppgifver vanligen att dessa trädgårdars omkrets är 4 eller 5 Svenska 
mil; och jag tviflar på att annorstädes i verlden finnes någon fläck med sådan 
omkrets  så delicieuse  som denna. Till  bevis derpå kunde  jag  anföra  Islam 
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profetens välbekanta, ofta upprepade språk derom, men den som ej sett det 
med egna ögon skulle i alla fall icke låta sig öfvertygas deraf, lika litet som 
af en svag beskrifning.89 Jag gjorde sedan en besvärlig vandring uppför det 
branta  berget  till  dess  plateau;  der  fann  jag  väl  bibehållna  ruiner  af  ett 
gammalt kastell eller vårdtorn, men sjelfva utsigten förändrade sig föga från 
den jag nedanföre haft, emedan den underliggande flackan är så jemn. Efter 
några  dagar  vandrade  jag  till  den  närbelägna  platsen  Sabaʽat an hur  (jag 
minnes ej nu det på kartor vanliga namnet), en trång dal emellan höga berg, 
der på  toppen af ett bland dem hvilar en Arabisk vali, om jag minnes rätt, 
Ridvan. Allt det behagliga, som finnes i sjelfva trädgårdarne, ses här liksom 
concentreradt.  Bäckar med  klaraste  silfvervatten  flyta  i  sakta  lopp,  än  på 
dalens botten, än i konstgjorda bäddar vid sidorna, än gömma de sig under 
klippor och komma efter ett kort  lopp under berget åter  fram för att öfver 
mossbevexta branter göra små fall; de bilda sedan små sjöar eller puttar och 
ledas ur dessa vidare på af menniskor gjorda vägar till odlade fält och träd-
gårdar, som få sitt lif af dem. Öfverallt ses den yppigaste vegetation af gräs, 
träd och buskar,  samt ofvanom allt  detta  de höga nakna bergen. Till  detta 
Eldorado  var  det  som de  glada,  vekliga Damascus-boerna  förut  dageligen 
strömmade hoptals, för att här njuta ett sorglöst, vekligt lif; här spatserade 
stadens prisade skönheter jemte sina unga tillbedjare, som från Baghdad och 
andra berömda städer kommo hit för att i vek vällust slösa bort några hundra 
eller  tusen  guldstycken. Men  den mörke  hataren  af  all  fröjd,  Turken,  har 
gjort ett slut derpå dels genom omedelbara förbud, dels genom utsugande af 
folkets egendom. Den nuvarande pashan t.ex. har utfärdat en lag, att den som 
träffas i sällskap med en misstänkt qvinnsperson är förfallen till soldattjenst 
i sultans armé; lika straff drabbar den som träffas i gräl och slagsmål med en 
annan. Derföre är det tyst, stilla och dödt i den fordom glada staden; i dess 
Eldorado fann jag ej annat än några gamla gummor som tvättade byke, några 
Fellaher som buro sina varor från en närbelägen by till staden, några åsne-
drifvare  och  några  jordbrukare.  I  allmänhet  ligger  en  tung,  dyster  sinnes-
stämning öfver folket. Det trumpna Turkväsendet har här mer än annorstädes 
fått makt öfver det ursprungligen glada och muntra sinnet hos Araben. Invå-
narne äro vackra, hafva alla ett vekligt skönt utseende, med hvit hy och ofta 
smått röda kinder, derjemte så regelbundna drag som man kan fordra af ett 
Grekiskt konstverk; men det vackra ögat har föga eld, den fylliga och rosiga 
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munnen föga uttryck, den fina näsan föga drag af humor. Också finner jag 
mera behag i en Egyptiers ofta alldagliga, men alltid uttrycksfulla drag. Här 
är  allt  så  torrt,  ingen  fernissa  af  qvickhet  eller  fintlighet  ligger  deröfver: 
marktschrejare hitta icke på uttryck som väcka skratt vid utbjudandet af sin 
vara, det qvickaste jag hörde var en brödsäljare som ropade: 10 styfvers bulla 
för 5 styfver (abuʽ ashara [sic] bi khamsé).90 Hos folket observeras i allmänhet 
en viss faddhet och tomhet, den de söka dölja genom ett trumpet och dumt 
högfärdigt uppförande. Deremot herrskar större renlighet i kläder och hus än 
i Egypten, Damascus är i detta hänseende ett mönster; åtminstone fann jag 
det så under denna visserligen torraste och renaste årstid. Det fina stoft, som 
i Egypten öfverallt flyger omkring och ingenstädes kan utestängas, är man 
här fri ifrån. Derjemte råder en större lyx i kläder, så att jag med min öken-
kostym, som i Arabien var för god och i Egypten passabel, här spelte en slät 
roll. I allmänhet visste man icke för hvilken landsman jag borde anses; ty än 
tog man mig för en Beduin, än för en Fellah, än för en Bokhara dervish, än 
för en Maghrabi, än (och det oftast) för en man ifrån Hebron. En sådan lärer 
jag mest liknat till utseende och språk, hvarföre man mest tilltalade mig med: 
ja Khalili.91  En  annan  utmärkande  egenskap  hos  Damascus-bon  är  hans 
böjelse för snask,  ty ingenstädes, knappt ens i Paris, har  jag sett så många 
bodar och tillfällen att tillfredsställa lystnaden efter sötsaker som här. Män 
och gossar utan tal gå omkring gatorna och sälja a la glace, gjord på mjölk 
och ganska god, ehuru oftast utan vanille eller andra kryddor. För 5 kop. b. 
ass. gaf man mig på ett théfat en portion, större än jag väl på en gång kunde 
förtära. Allehanda sherbet med is, kringburet på gatorna eller utsatt i bodarne 
för ½ till 2 kop. i gången, allehanda saker gjorda af mjölk och grädda med 
socker och rosenvatten, tortor, pastejer och torra frukter af alla slag, finnas i 
så  stort  öfverflöd  och  till  så  ringa  pris,  att  man  verkligen  frestas  att  låta 
munnen vara i rörelse dagen igenom. Vatten finnes öfverallt, evigt rinnande 
i största öfverflöd. Byggnaderna, ehuru utantill af föga glänsande utseende, 
äro innantill verkliga palatser, med konstrikt insatta mosaikarbeten på golf 
och gårdar, med vattenkonster, bassiner och vanligen äfven någon trädgård 
eller några träd. Så äro äfven de offentliga caféhusen och moskéerna – öfver-
allt vatten och grönska. Sålunda kan Damascus, åtminstone i förhållande till 
kringliggande  länder  och  särskilt Arabiska  öknen,  alltför  väl  förtjena  sitt 
namn af gennet aldynja.92 Och det var ändock ej bästa  tiden på året då jag 
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besökte det; den  rätta  saisonen  i Damascus är  frukttiden under sommaren. 
Den egentliga orientaliska vinterfrukten, apelsin, finnes ej här, utan hemtas 
ifrån Jaffa  och Tripolis. Den berömdaste och bästa  frukten  i Damascus  är 
aprikos, men den fanns under min vistelse här blott i ringa tal och af jemfö-
relsevis  sämre  qvalitet;  likväl  voro  dessa  aprikoser  äfven  nu  de  bästa  och 
billigaste  jag  någonsin  smakat.  Bland mina  nöjen  var  ock  ett,  att  se  huru 
talrika  Beduiner  från  kringliggande  öken  hemtade  sina  kameler  hit  till 
försäljning; på de platser, der de utbjödo djuren till salu, vistades jag nästan 
hela dagar och det var det roligaste göromål jag hade. Så när som på två unga 
män från Baghdad, hvilka bodde i samma khan med mig och skötte handels-
affärer, gjorde jag just inga bekantskaper och min gamle vän från Hasbeija 
upphann mig icke här. Emellertid hade 10 dagar förgått i Damascus och jag 
måste  skynda  härifrån  för många  orsakers  skull,  isynnerhet  för min  klena 
kassa och af längtan efter underrättelser från hemmet. Emedan jag ville gå 
till Baʽalbek (det uttalas nu så, icke såsom Arabiska grammatiker uppgifva: 
Baʽlabekka),  hade  jag  något  svårt  att  få  leja  ök; man  går  nemligen  högst 
ogerna ut på någon färd ensam, dels för det vägarne icke ännu äro fullt säkra, 
dels emedan man alltid önskar  sig  sällskap under  resan  för att  förkorta de 
långa,  tröga  timmarne.  Derföre  går  man  helst  i  karavan  och  ligger  hellre 
väntande i många dagar, än man ger sig ensam på väg.
Efter långt sökande fick jag lördagen den 15 maj höra att ett stort sällskap 

skulle  bege  sig  af  till  Baʽalbek,  hvarföre  jag  utan  vidare  frågor  lejde  en 
mulåsna af karavanens hufvudman. Då vi sedan nyssnämnda dag gåfvo oss 
ut, fann jag mig vara i sällskap med ofta nämnda Engelska lord; ehuru detta 
föga convenerade mig, var det dock nu  för  sent att vända om. Vi  fortsatte 
färden hela dagen öfver berg, med den ofvan omtalta dalen med sju bäckar i 
sigte,  till  och  med  snuddande  in  i  den.  Hela  dagen,  ja  nästan  under  hela 
färden till Baʽalbek, följde vi längs samma dals fortsättning, ehuru den före-
tedde olika aspecter, än var trång och sammanpressad mellan berg, än bredde 
ut sig till vidare fält; öfverallt var den rikt bevattnad af den på dess botten 
framrullande klara bäcken (Barada?) och bibehöll alltid samma pittoreska 
utseende, som den hade vid öppningen mot Damascusslätten. Första natten 
höllo vi i dalen invid källan Fege, som under ett väldigt berg framväller med 
stark ådra och kristallklart vatten, en bland de starkaste biflöden till bäcken. 
Öfver sjelfva källan, der vattenmassan qväller fram med starkt dån, stå gamla 
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väldiga ruiner af en byggnad, hvilken folket, i medvetande af sin tids och sitt 
släktes uselhet, säger vara ett verk af ginner. Här är dalen trängst, men yppigt 
bevext med allehanda fruktträd och erbjuder en vacker öfverblick, sedd från 
bergen, som höga och branta tyckas vilja mötas med sina toppar öfver träden. 
Följande dagen, som var en söndag, gjorde vi blott en kort dagsmarsch till 
landet Zebdane,  der  dalen  breder  sig  ut  och  ger  rum  för  stora  byar.  Hela 
denna  trakt  hade  i  allmänhet  Europeiskt  utseende,  ingenting  Egyptiskt, 
ingenting Arabiskt – jag tyckte mig på mitt ök vada öfver mitt hemlands små 
vårbäckar och den resliga haur med sin hvita stam påminte mig om vår kära, 
vackra björk. Men det hvita hufvudet af stora Hermon, som syntes öfverallt, 
och de gråa  topparne af Libanon,  erinrade mig åter om att  jag var  i  annat 
land; så äfven de hvita kalkberg vi hade omkring oss och öfver hvilka vi till 
en  del  vandrade.  Denna  dag  vandrade  vi  mest  på  Antilibanon,  än  längs 
branta, spiralformigt gående stigar, på hvilka öken esomoftast måste stanna 
för  att  draga  andan,  än  på  brädden  af  en  djupt  under  oss  i  bergen  bäddad 
ström,  än  på  långsträckta  bergsryggar,  i  hvilkas  sidor  äfven  någon  gång 
gamla  inhuggna  grottor  syntes;  tills  vi  om  måndagen  på  eftermiddagen 
varsnade de väldiga  ruinerna af  solens gamla  tempel  i Baʽalbek.93 Med en 
mycket  högtidlig  känslostämning  närmar  man  sig  småningom  till  sådana 
monumenter från forntiden; åtminstone var det fallet med mig, som redan på 
skolbänkarne  fick en absolut vördnad för antiqviteter  inpluggad, och hvad 
man der lärt under lust eller leda har man sedermera svårt att plugga ut. De 
Engelska herrarne på sina olastade hästar sprängde fram och skyndade sig 
allt hvad de kunde, för att desto förr komma fram till det gamla templet. Jag 
kunde det icke på mitt lastade ök, utan fick lof att lunka sakta efteråt och se 
den  ena  pelaren  efter  den  andra  småningom  vexa  upp  ur  kaos,  den  ena 
kupolen  eller muren  höja  sig  fram  efter  den  andra. Min  fantasi  befolkade 
dem med gamla skäggiga Syrier och såg gestalterna draga sig längs murarne 
af deras väldiga tempel. Men sådana högtidliga tankar försvinna vanligen då 
man på nära håll  ser  den  förfärliga  förstörelse,  åt  hvilken de  stora verken 
hemfallit, ser folk och fä ströfva omkring på de grusade murarne. Emellertid 
måste jag tillstå att dessa ruiner af Baʽalbek äro bland de vackraste jag sett. 
I Egypten  ligga  vanligen de  gamla  ruinerna  höljda  af  så mycket  stoft  och 
smuts,  att man  ofta  skyggar  tillbaka  från  att  träda  in;  oftast  äro  de  äfven 
nedsvärtade af rök från det folks eldstäder, som nu bebor dem;94 man är dess-
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utom alltid  förföljd  af  nakna  barn  i  hundradetal,  som besvära  och  förarga 
besökaren  med  tiggeri.  Från  allt  sådant  är  man  fri  här.  Förhållandet  med 
städerna  i Syrien  är dylikt,  i  jemförelse med dem  i Egypten: de  ligga  alla 
samt  och  synnerligen  i  förfall  och  förstörelse, men  den  smuts  som  höljer 
Egyptens städer och byar finner man icke till samma grad i Syriens, ty bland 
alla de  sednare vet  jag blott Ramla  och Tiberias  som deri kunna  jemföras 
med Egyptens städer. Det bättre materialet i Syrien, de vackra kalkstenarne, 
bidrager väl mest dertill, då deremot i Egypten det vanliga materialet är blott 
soltorkade tegel,95 som gjorda af mull lätt återgå till mull. Men för att återgå 
till de vackra ruinerna af Baʽalbek, så vill jag blott nämna hvad som förnäm-
ligast föll mig i ögonen, då du annorstädes lätt kan få bättre och utförligare 
beskrifning på dem än jag kunde ge. Sådana de nu äro finner man tydligt att 
de äro hoplappade på åtskilliga tider och af åtskilliga folk; man ser t.ex. en 
mur, liknande en grundval eller försvarsmur, gjord af de största stenblock jag 
någonsin sett uppstaplade af menniskohand, hvarje block utan öfverdrift så 
stort som ett vanligt rum eller litet hus hos oss. Denna hör säkert till de äldsta 
tider och till första grundläggningen af hela den vidsträckta byggnaden. I de 
högra murarne, som tyckas vara hoplappade af det förefunna förfallna mate-
rialet i sednare generationer, ser man någongång ett upp och ned vändt pelar-
hufvud bland brustna qvaderstenar af små dimensioner. De väldiga ensamt 
stående pelarena på templets förgård likna de gamla Egyptiska, ehuru med 
en  något  afvikande  nyans  i  smak.  Det  fina,  vackra,  konstfulla  skulptur-
arbetet på de inre väggarne tyckte jag ej gerna kunna vara annat än Grekiskt, 
äfvensom det skulptur-måleri, hvilket prydt taket i den vackra pelargången 
rundtomkring sjelfva det  inre templet. De stora hvalfgångar, som gå under 
sjelfva byggnaden både under och ofvan jord, påminte mig om dylika under 
den stora harim-byggnaden, det gamla Salomoniska palatset  i  Jerusalem.96 
För öfrigt ligger hela trakten full af gamla ruiner, man ser ännu tydliga tecken 
af en mur som omgifvit hela den gamla staden. Man har i Mohammedanis-
mens tid ur de gamla ruinerna tagit materialet till en stor mängd, kanske de 
vackraste  moskéer  man  sett  i  hela  Islam  verlden.  Dessa  äro  numera  alla 
förfallna, utan tak och nästan utan väggar, men de gamla, vackra granitpelare, 
som ännu dels stå, dels ligga på de öde blefna gårdarne, vittna ännu om den 
prakt de måste ägt i sednaste århundraden. Hvad som öfverallt under mina 
färder i Egypten och Syrien fröjdat mig, är att se huru de gamla förstått att 
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sätta  stort  värde  på  graniten;  de  vackraste  och  till  sin  ställning  vigtigaste 
pelarena äro alltid af denna i vårt land så ymniga stenart. Nästan ingen stad 
i  dessa  trakter,  som  jag  besökt,  saknar  stycken  af  dylika  gamla  pelare, 
antingen  lemnade kringvräkta  eller begagnade  i  nyare byggnader. Då man 
besinnar det ofantliga afstånd, på hvilket dessa stenblock måste hafva blifvit 
transporterade,  nemligen  ifrån Assuan  vid Nilens  första  cataract,97  och  de 
kostnader  dermed varit  förenade,  så  kan man göra  sig  ett  begrepp om det 
värde de gamla ansett dem äga. Isynnerhet här funnos sådana granitpelare i 
stor mängd, den största, nu förfallna moskén har haft pelare endast af denna 
stenart. Öfverallt  i husen och caféna fann man bitar af dylika, utom att de 
lågo  obegagnade  spridda  i  ruinerna  och  på  fältet.  Den  närvarande  staden 
består  af  små  usla  hus,  samtligen  uppförda  af  det  rika  material  de  stora 
ruinerna erbjuda; alla likna de kojor, ungefär såsom då vi stapla upp stenar 
på hvarandra  till  fähus  eller  annan uthusbyggnad. Såväl det  stora  som det 
lilla, allt är hemfallet åt förgängelsen – detta lär man sig rätt i österns land. 
För öfrigt är denna plats berömd för sitt goda klimat och en gammal gubbe, 
ursprungligen från Mausol, berättade mig att han färdats verlden omkring, 
men  ingenstädes  funnit  sig  väl  utom  här,  der  han  nu  i  12  år  vistats,  väl  i 
fattigdom och uselhet men med den bästa helsa. Hvar och en som i Damascus 
eller  Beirut  blir  sjuk,  sade man,  kommer  hit  för  att  återvinna  helsan  och 
sällan  lemnar  någon  staden  utan  att  hafva  tillfrisknat  efter 14  à 20  dagars 
vistelse här. Äfven jag fann här 2 sådana personer, nemligen en Khorassan 
dervish  af  förnämare  orden  och  en Arabisk  qvacksalvare,  den  förre  från 
Beirut, den sednare kringdrifvande såsom vaccinatör. Då denne i mig fann 
en kollega, blef han snart intim och det roade mig att i honom, sannerligen 
för första gången i orienten, finna en blödsinnad sensibel vän; hvarvid dock 
bör  anmärkas  att  han  fordomdags  varit  mycket  i  fäl  med  Européer  och 
troligen  af  dem  lärt  sin  olyckliga  pathos.  Det  Engelska  sällskapet,  med 
hvilket  jag  följt,  dröjde  här  blott  en  dag  och  fortsatte  sedan  resan  till  de 
omkring  6  timmar  härifrån  belägna  Libanons  cedrar,  för  att  vidare  gå  till 
Tarablis och Beirut. Det var i sjelfva verket samma väg jag önskade taga och 
hade redan i Damascus accorderat om denna färd; men utom det att jag redan 
blifvit fulleligen mätt på resor i Europeiskt sällskap och inom mig beslutit 
undvika  sådant  för  framtiden,  led  jag  äfven  af  ögonsjukdom.  Redan  i 
Damascus ansattes jag af en ophtalmie, som i Baʽalbek tilltog i ilska. Eljest 
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Ruinerna i Baalbek med byn i förgrunden. Fotografi av Felix Bonfils från 1870-talet.
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hade mina ögon under hela min restid stått väl bi, ehuru jag länge och alla 
årstider bott  i det för ögonsjukdomar beryktade Egypten, dessutom färdats 
öfver  sten- och  sandöknar,  som skimra  i det mest bländande  sken och der 
Beduiners skarpa ögon bli matta eller inflammerade; men i Damascus’ rena 
luft gjorde jag den sorgliga erfarenheten att mina ögon ingalunda voro ofel-
bara. Redan andra dagen, då jag besteg Salhija-berget och länge begagnade 
mina kanske alltför starka glasögon, kände jag sveda i högra ögonvrån; först 
bekymrade jag mig ej derom, men då svedan följande dagen flyttade sig i den 
andra ögonvrån och i sjelfva ögat, fann jag det vara allvarsamt och beredde 
ögonvatten till baddning. Men deraf kände jag föga lättnad, emedan jag ej 
kunde hålla mig inne. Man sade att sjukan kom af det tunga vattnet i Damascus, 
som alltid skall inverka menligt på fremlingar, samt att den skulle förgå då 
jag lemnade staden. Jag blef orolig och skyndade mig bort från Damascus, 
för  att  snart  hinna Beirut,  dit mina  penningar  på  förhand  blifvit  försända. 
Under vägen till Baʽalbek voro ögonen nästan bättre än i Damascus, men då 
jag här första aftonen sjelf kokade min qvällsvard och blef utsatt för rök samt 
starkt eldsken, förvärrades mina ögon. Svedan tilltog mot aftnarne och blott 
tätt ombytta baddningar med kallt vatten  lindrade den något. Ögonlockens 
kanter hade sår och varades. Detta gjorde hufvudsakligen att  jag måste slå 
färden till Salomos cedrar ur hågen.
Den 19 maj mot  aftonen  vandrade  jag med  två  åsnor  ginaste  vägen  till 

Beirut  längs  den  stora  Bukaʽ  dalen.  Mitt  sällskap  var  en  ypperlig  man 
från Baʽalbek  och  en  såsom  cafévärd  hos  emiren  anställd  Egyptier,  jemte 
hans hustru och ett dibarn; jag hade ingen orsak att beklaga mig öfver det, 
ehuru  jag  icke  tycker om Egyptier  till  ressällskap. Härdad mot mödor och 
pratsam, är han dock småtjuf och måste alltid behandlas med stränghet,  ty 
god  behandling  gör  honom  stursk  och  närgången.  Den  nu  ifrågavarande 
hade dock från  liten blifvit  fostrad här och derigenom antagit andra seder. 
Vi gjorde halt till natten i en by i dalen, der reskamraterna hade bekanta; för 
att undvika ohyra placerade jag min bädd på taket, men följande morgonen 
väcktes jag af folk som spatserade förbi och påmintes sålunda om, hvad jag 
qvällen förut hade glömt, att taken här äro gator. I morgonstunden passerade 
vi den betydliga staden Zahle och började kort derpå stiga uppför Libanon; 
detta  räckte  hela  dagen  och  högst  uppe  hvilade  vi  öfver  natten  i  en  khan 
under  lummiga vackra mulbärsträd. Om aftonen ökades vårt  sällskap med 
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en Damascus-bo, som begifvit sig ut för att söka sin lycka, i hemstaden rädd 
för sultans värfningar och andra nya påfund. Emedan han allsingenting hade, 
inbjödo vi honom att äta med oss under den öfriga delen af vägen. Sedan han 
kokat  vår  qvällsvard  och  vårt  aftonkaffe,  fördref  han  för  oss  aftonen med 
prat  om  sina  framtidsplaner;  mäktig  det  Turkiska  språket,  liksom  en  stor 
del af hans landsmän, ämnade han sig till Konstantinopel för att, likt många 
andra Araber, lefva på förnäma Turkars frikostighet, eller ock hoppades han 
möjligen finna tjenst hos någon pilgrim, som behöfde tolk. Bäst af allt tyckte 
han dock vara att i Beirut få tjenst hos någon Engelsman, i sådant fall vore 
hans lycka gjord; ”min herre, sade han, skulle t.ex. skicka mig till torgs att 
köpa en mark kött, då jag skulle betala 30 para, men säga att det kostade 60, 
ty huru kan han känna  torgprisena? sålunda stoppar  jag 30 para dagligen  i 
fickan, äter hälften af köttet och har goda dagar. Men värsta knuten är det 
tunga  (thekil)  eller  svåra  språket,  jag  har  gjort  små  försök med  det,  men 
det vill ej gå.” Naturligtvis applåderades han derför af sällskapet. Följande 
dagen  hade  vi  gått  några  timmar,  då  vi  varsnade  hafvet  långt  under  oss, 
men  först  vid middagen  hunno  vi  de  trädgårdar  och  fält,  som  sträcka  sig 
vida omkring sjelfva staden. Genom dessa trädgårdar vandrade vi kanske en 
timme, förän vi kommo genom stadsporten, der vi underkastades visitation. 
Dervid såg tullbetjenten i min låda en korall från Ailanitiska viken, hvilken 
han  tyckte vara nog underlig  för att visas åt hufvuduppsyningsmannen, en 
Turkisk  effendi;  då han  sedan hemtade den  tillbaka, öfverhopade han mig 
med  frågor om dess medicinska nytta. Beirut  är  för Syrien och Damascus 
hvad Alexandria är  för Egypten och Kairo; men medan den sednare under 
sistförflutna decennium blifvit en snygg Europeisk stad med breda gator och 
lifligt  besökt  hamn,  har Beirut  qvarblifvit  vid  sitt  gammalmodiga orienta-
liska utseende, sänkt  i smuts och besvärad af stank, samt af en i de  trånga 
gatorna instängd, förderfvad luft. En sjöstad hvars hamn icke ligger full med 
fartyg, såsom denna med sin toma hamn, behagar mig icke och jag trifdes ej 
här, oaktadt det älskliga Medelhafvet, der jag dageligen badade flere gånger, 
dels till tidsfördrif, dels emedan jag fann mina sjuka ögon förbättras af badd-
ning med  det  bittert  salta  hafsvattnet.  I  sjelfva  verket  blef  jag  här  nästan 
fullkomligt återställd från min ophtalmie, blott med dessa baddningar, dem 
jag  fortsatte  under  karantänen  i Alexandria.  Blott  en  dag  på  Nilen  under 
färd till Kairo, då vi hade en den hetaste samom vind jag kan påminna mig, 
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återkom svedan, men sedan dess hafva mina ögon återfått sin förra godhet. I 
Beirut var således målet för min färd denna gång. Jag tänkte väl smått på att 
landvägen gå tillbaka öfver Tyrus, Sidon, Jaffa och Ghazze, men hade dertill 
nu hvarken penningar eller tålamod nog.
Mitt speciella ändamål med resan, nemligen att slippa de stygga hämorr-

hoiderna, var  fullkomligt vunnet. Det var ock  för mig af vigt att höra den 
Syriska dialekten och göra mig något  bevandrad  i  den. Der  fann  jag  flere 
gamla Koran-uttryck i allmänt bruk, som längesedan gått förlorade i Egypten, 
t.ex. den vanliga admirations-formeln: ma ahsana zeidan.98 Här öfvertygade 
jag mig om hvad jag förut gissat, att det af Kairo-shekherna såsom normalt 
ansedda  uttalet  af  kaf  ingalunda  är  det  ursprungliga,  utan  sednare  inlärdt 
från Turkarne; det ursprungliga är utan tvifvel Beduinernas uttal, nemligen 
ett rullande G-ljud.99 Det i Arabiskan så varierande gim uttalades äfven här, 
såsom Kairo-shekherna uttala det i Koran, nemligen som dj, nyanseradt än 
till dsch,  än  till  Franskt g,  än  helt  nära  shin. Den  reguliera  pluralfeminin-
ändelsen, som Egyptiern ej tycker om, är här särdeles i bruk såsom en fåtals-
form (så brukas den mycket i den gamla litteraturen), ofta såsom diminutiv; 
den uttalas isynnerhet i Hasbeija och Rasheija med ett försmädligt êt-ljud, 
såsom  i  vårt  bete. Men  nog  derom  för  tillfället,  jag  kunde  från  början  ej 
hoppas uträtta något särdeles på den korta resan. Jag har i allmänhet olyckan 
att ej kunna lära mig annat, än hvad jag sjelf genomlefvat, och behöfver der-
före lång tid för att fatta och ej falskt bedömma hvad jag ser. Jag vet nog huru 
olika mina omdömen om samma saker utföllo vid min ankomst till orienten 
mot nu sednast. Detta helt och hållet ur minnet skrifna bref är enda produkten 
af resan, under hvilken jag intet upptecknade till pappers.
Några dagar  efter min ankomst den 14  juni  till Kairo,  eller ungefär den 

16  juni,  erhöll  jag  ändteligen bref  från dig,  dateradt den 12 maj,  jemte  ett 
deri inneslutet från min mor. I början af juli erhöll jag penninge-remissen af 
400  rub. s:r, men utan något bref från dig. Omkring den 17 september fick 
jag ditt  från Ristmäki den 3 augusti daterade bref och med samma post ett 
från min mor. Men i dem alla saknar jag underrättelse om huru det gått med 
den olyckliga expeditionen genom Avaroff; har remissen kommit fram eller 
icke?100  – Beidavis  kommentar  öfver  Koran  är  färdig  och  säljes  för  1,000 
piaster, fyra digra folioband.101 Man skall snart börja en ny upplaga af Roh 
albeijan och håller allt på med Kamos.102 Kort efter det jag börjat detta bref 

WALLIN V.indd   154 1.12.2014   11.35



155

gjorde  jag med min  trogna Bokhara  dervish  en  utflygt  till Beni Sueif  och 
Fajum;  sedan  kom  ramadan,  under  hvars  långa  dagar  man  ser  blott  sura 
miner och hör blott vresiga ord,103 hvarföre föga annat blef gjordt än att sitta 
i cafén om natten och sofva om dagen. Dessutom hade jag en lindrig åkomma 
i lefvern, som ej tillät mig sitta lutad öfver bord. Slutligen, då ditt sednaste 
bref ankommit, kastade jag ut bord och soffa från mitt lilla rum, bredde ut 
mattan på golfvet, lade mig utsträckt på magen och har nu i sådan ställning 
fullbordat brefvet. Väl hade  resan  från Beirut  på  ett Franskt  ångfartyg  till 
Alexandria, min karantän der i ett lustigt sällskap med en Schweitzer-baron, 
färden derifrån öfver land till Rosette, utflygten derifrån till Nilens väldiga 
mynning i Medelhafvet och min färd i en liten julle längs Nilen till Kairo – 
allt detta hade äfventyr nog för en måhända roande berättelse, men det kan 
redan vara tillräckligt för denna gång.

g .  g e i t l i n  t i l l  g . a .  W a l l i n

h e l s i n g f o r s  2 7 / 1 1  1 8 4 7

Gode broder!
Ditt  kärkomna  bref  af  den 10 October  erhöll  jag  den 13 November  och 

fann deraf, till min stora fägnad, att Du nu åter är vid godt mod och försonad 
med din ställning inom den för oss fremmande verld, der Du sedan så lång 
tid lefvat, skiljd från alla anförvandter och ungdomsvänner. Ditt lilla bref af 
3:dje Junii detta år, dateradt  i Alexandria, gjorde mig redan bekymrad; det 
andades  en  sådan obelåtenhet och olust  att  jag deri  knappt  igenkände Din 
öfver alla svårigheter och motgångar upphöjda själ. Detta bör Du dock för 
ingen del taga så som vore min mening att ens med den minste förebråelse 
oroa Dig. Dertill har jag alldeles ingen rättighet och sådant kunde så mycket 
mindre  falla  mig  in,  som  jag  känner  med mig  sjelf,  att  jag  under  sådane 
omständigheter  som  de,  hvaruti  Du  befunnit  Dig,  längesedan  hade  dukat 
under för svårigheter och motgångar, bland hvilka saknaden af underrättelser 
från Ditt hem,  icke varit den minsta. Men van som  jag är att betrakta Dig 
annorlunda än vanliga menniskor, föreföll, såsom sagdt, Ditt lilla bref från 
Alexandria mig  något  ovanligt,  ehuru  jag  å  andra  sidan,  finner  tillräcklig 
anledning  till  din  förtrytelse  i  saknaden  af  underrättelser  härifrån,  hvilka 
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dock enligt allt hvad jag kan fatta nödvändigt då redan hade bordt passera 
Alexandria. Alldeles märkvärdigt är också det, att de 400 Rb. S:r som jag i 
slutet af Februarii inlemnade till Borgström icke förr än i Julii kommit fram 
till Cairo, likaså att de ej voro åtföljda af något bref från mig. Ett bref har 
åtminstone då icke kommit Dig tillhanda, ty jag erinrar mig bestämdt att jag 
har underrättat Dig derom, att de Böcker och Manuscripter dem Du i Cairo 
upphandlade för Universitetets räkning sistlidne somras riktigt framkommit, 
och att jag då äfven omnämnde att af den Turkiske Tobaken hvaråt Gubben 
Lagus och jag på förhand gladde oss, och hvarom vi både förr och äfven seder-
mera ofta talat då vi här i allsköns maklighet tillsammans stoppat i våra pipor 
med vår svenskfinska tobak, icke en doft blifvit under quarantainen i Odessa, 
som räckte, tror jag, i ett helt år, quarlemnad i böckerna. Föröfrigt är dock 
fägnesamt att de ändteligen kommit oss tillhanda dessa böcker och skrifter 
för  hvilka  Du  måste  hafva  haft  bra  mycket  besvär,  ehuru  önskeligt  varit 
att man i Odessa skulle ha förfarit med dem menskligare, ty der, förmodar 
jag, har den omhvälfning af dessa effecter skett som nu gör mig icke ringa 
besvär  vid  deras  ordnande.  Icke  nog  dermed  att  några  böcker  såsom  t.ex. 
Carl XII:s historia på Arabiska blifvit med en hvass jernborr genomborrad,104 
äfven några Manuscripter äro huller om buller inkastade i kistan så att bladen 
kommit att  ligga  lösa och  ryckta ur sitt  sammanhang. Detta är  i  synnerhet 
fallet med Sīrat ̔Antar105 hvars slutliga ordnande jag ser mig  föranlåten att 
lemna tills Du, med Guds hjelp, i nästa sommar år till, återkommer till oss. 
Föga torde ock någon dessförinnan behöfva den. Flere band deraf innehålla 
blott 2 à 3 blad och resten ligger bortblandad. Törhända har boken roat någon 
i Odessa bosatt österlänning som studerat den och sedermera icke brytt sig 
om att ställa allt åter i ordning. – En annan sändning – af Sanskrit Literatur 
och äfven Chinesiske bokpressens alster – är hitsänd frå[n] Paris af Magister 
Kellgren  som nu  vistas  derstädes,106  och  hvilken  är  den  enda  som hos  oss 
förstår sig på dessa saker, ty Wallenius har sagt sig med dem icke vilja taga 
någon  befattning.  – Magister  Robert  Tengström,  son  till  Joh.  Jacob,  som 
jemväl  nu  jemte  Kellgren  vistas  i  Paris,  har  varit  plågad  af  en  illa  artad 
nerf. feber. Nu har han fått recidiv, och Fadren, som nu är emeritus, och haft 
mycken glädje af sin utmärkt lofvande son, är sänkt i djupt bekymmer öfver 
denna  bedröfliga  händelse.  Dock  är,  enligt  sednaste  underrättelser,  ännu 
icke  allt  hopp  förloradt.  –  Vår  f.d.  vice  Cancelle  General  Thesleff  afled, 

 ar. Sīrat ̔Antar    سيره عنتر
boktitel
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vid  69  års  ålder,  på  Juustila,  nära Wiborg,  natten  emot  den  17:de  dennes, 
och nu är General Major Nordenstam, som utgått ur Finska Cadett Corpsen 
och sedermera i 13 års tid vistats i Grusien utnämnd till vår högsta Chef på 
stället samt till Gouverneur eller Landshöfding i Nylands Län. Han anlände 
till Helsingfors  i  förrgår. Man säger att han skall vara en bra karl, och det 
vore  för  vårt Universitet  en  stor  lycka. Af  honom,  såsom Finne,  kan man 
ock ej annat vänta och hoppas än att han skall befordra Universitetets väl, 
hvartill han så mycket mer skall kunna bidraga, som han, enligt hvad jag hört 
berättas,  skall hafva Monarkens  förtroende  i hög grad. – Ett  i dessa dagar 
inträffadt  hastigt  dödsfall  i Wasa  bör  jag  äfven  omnämna.  Gouverneuren 
Bergenheim, Bror till Prosten och Lectorn vid Åbo Gymnasium, har hastigt 
då han vandrade på gatan fått ett anfall af slag till följe hvaraf han dog inom 
några få timmar. Föröfrigt är vårt  land för det närvarande hotadt af tvenne 
svåra och mäktiga fiender: en från Öster – Choleran som nu rasar i Moskva 
och kommit ända till Novgorod; den andra från vester, och som sedan gjort 
icke obetydliga härjningar i åtskilliga socknar, neml. Potatis-sjukan,107 som 
ehuru ofta osynlig då potäterna upptages ur jorden, efter några dagar visar 
sig  i början såsom små gröna och slutligen svarta fläckar, hvilka så  till-  
taga allt mer och mer, tills hela potatislagret, inlagdt i källaren, tar röta och 
får en ohygglig stinkande lukt så att de icke duga till annat än att utföras på 
dyngstolen.  I  fjol graserade samma sjuka särdeles  i  Irland, der  tusendetals 
menniskor till följe deraf dogo af hunger. Likväl är hos oss samma sjuke icke 
af så svårt art som den irländska ej heller har den ännu gripit allmänt om- 
kring sig; trakten omkring Helsingfors är dock icke fri. – Till dessa ledsamma 
nyheter må jag ännu tillägga den om Bagaren Udelii genom sjelf-förgiftning 
inträffade död. Det var i innevarande Novembers början. Han skall – ehuru 
grundlöst – misstänkt sin hustru för otrohet, och derföre fattat det förtviflade 
beslutet  att  skjuta  sig. Skottet misslyckades, men  sysselsatt  som han hade 
varit med foglars uppstoppande ägde han tillgång till Arsenik och hjelpte sig 
dermed från denna verlden –
Bland Akademiska nyheter erinrar jag mig nu i hast ej andra än att Gyldén, 

Schauman och Arppe blifvit Professores ordinarii. Moberg hade väl  första 
rummet  å  förslaget  till  Chemiæ  Professionen  men  privata  insinuationer 
hafva, som man förmodar, gjort slag i saken. Sakkännare påstå ock allmänt 
att Arppe skall vara passligare för denna befattning än Moberg. Cygnæus är 
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återkommen efter 4 års vistelse i Italien, Tyskland, Frankrike m.m. och har nu 
åter vidtagit sin Rectors befattning vid härvarande hög[r]e Elementar Skola 
eller den forna såkallade Trivial-Skolan. Doctorerna Ingman och Willebrand 
är nu stadda på sina utländske färder. Äfven Castren är ännu ej återkommen 
från Sibirien.108 – 
Härjemte följer nu ett bref från Borgström deri Du får veta huru det står 

till med de  pecuniäre  affärerne. Han nämnde  för mig  att  ditt  arfvode  som 
nu måste lyftas i Petersburg icke utfaller qvartaliter utan tertialiter såsom i 
Ryssland vanligt är. Men detta torde dock i dina beräkningar ej göra något 
särdeles afbräck. – 
Nu måste  jag  sluta  för  att  dessa  bref må  kunna  afgå med  dagens  post, 

hvilket är vida vigtigare än att jag ytterligen skulle uppehålla dig med mitt 
prat. 
Måtte Du fortfara med att få vara frisk, då är jag, och vi alla, öfvertygade 

derom, att allt skall Dig väl gå. Det gifve Gud den Högste, som länkar våra 
öden efter sina allvisa rådslag. Min hustrus och mina egna hjertliga helsningar 
till Dig. 
Helsingfors d. 27 Nov. 1847. GabrGeitlin.
P.S. När Du är så god och ihågkommer mig med bref, så skrif litet gröfre 

stil. Dina bref genomstickes i quarantaine och blifva oläsliga. 

T i l l  g .  g e i t l i n

k a i r o  1 4 / 1 2  1 8 4 7

Broder!
Redan  längesedan  hade  jag  hoppats  att  detta  bref  varit  skrifvet  och  på 

vägen  till  Dig  och  redan  längesedan  hade  jag  hoppats  sjelf  vara  hinsidan 
Röda hafvet i någon fridsäll öken; men det stod annorlunda skrifvet på min 
panna.109 Jag har åter måst genomgå en liten sjukdom. Det tyckes som jag nu 
mera hvarje höst måste betala min främman tribut åt Egyptens climat eller 
att jag blifvit så väl acclimatiserad att jag såsom hvarje inföding här får en 
känning af landets att så säga endemiska sjukdomar. Såsom jag föregående 
höst hade att slåss med hämorrhojderna, denna här så vanliga sjukdom, så 
har  jag denna höst haft att kämpa med en Katarrh; äfven en sjukdom som 
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denna tid sällan någon inföding undgår. En vacker varm dag i Octob. ådrog 
jag mig midt under middagsvärman en liten snufva som först låfvade ta sin 
vanliga lätta förlopp och efter några dagars hosta och illamående försvinna. 
Men  som  jag  de  några  dagar  jag  ännu  tänkte  dröja  här  före min  afresa  ej 
tyckte det löna mödan att flytta in i mina rum [från] mitt nattläger som jag 
beständigt,  jag  kan  nästan  säga  under  två  år,  utbredt  under  bar  himmel, 
fortfor jag allt att sofva på taket i Egyptens stjernklara nätter med mitt blankt 
rakade hufvud betäckt blott med en enkel stickad bomulls kalott. Det tycktes 
ock ha inga menliga följder på min sjukdom. Inom 7 dagar kände jag bättring 
och  trodde mig den  fulleligen  fri,  då den plötsligt uppträdde med  förnyad 
styrka och elaka symptomer, bland hvilka i synnerhet en kastning på högra 
örat, hvars inre gångar blefvo alldeles tillstoppade. Detta gaf mig stor vånda. 
Jag fruktade döfhet och jag fann det nu mera ej vara att skämta. Jag började 
nu medicinera och nära tio dagar kostade det mig förr än jag åter fick mitt 
öra  öppnadt.  Emellertid  är  jag  nu  fullkomligen  återställd  och  känner mig 
såsom vanligt efter en genomgången sjukdom bättre än förr. Jag hade dock 
ej  under  det  jag medicinerades  ansett  det  nödigt  hålla mig  inne;  jag  var  i 
beständig  rörelse  för  att  ställa  mig  i  ordning  till  min  resa.  Oaktadt  mina 
preparationer till den som Du väl kan förstå ej äro särdeles vidlyftiga så kan 
Du  ej  tro  huru mycket  språng  och  huru många  ledsamheter  de  förorsakat 
mig. Man måste känna förhållandena här, känna handtverkarnes lögner och 
den orientaliska långsamheten för att kunna göra sig ett begrepp härom. Vill 
man ej annat än det man finner färdigt till salu i bodorna här, är det lätt att 
derifrån ta sina behofver; men önskar man någonting som här ej är vanligt 
eller ej förefinnes, ja då kan man springa veckotal från den ena till den andra 
förr än man kan förmå en att åtaga sig arbetet om ock alldrig så simpelt i sig 
sjelf. Hvad förfädren ej gjort det kunna ej deras söner förmå sig till att göra, 
och det duger ej och om sedan någon af sednaste slägtet som mer eller mindre 
brutit med gamla tiden och satt sig på egen fot, åtager sig att göra en sak, då 
behöfs först timmotals långa demonstrationer att få honom att förstå ens vilja 
och önskan och när arbetet sedan är färdigt är det oftast så klumpsigt och fult 
att man ej kan begagna det. Egyptiern i våra dagar har intet slöjde geni och 
detta har han troligen ärft af sine ökneförfäder ej af den gamla bebyggaren 
af sitt usurperade land. Emellertid har jag nu tämmeligen allt i ordning något 
så när åtminstone efter mitt tycke. Ett litet läderfodral, en Tysk sadelmakares 
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arbete,  innehåller  min  kafferustning  med  brännare  och  liten  malare  och 
caffepung jemnte annat smått tillbehör, häribland äfven en större panna för 
the och en mindre för caffe. Det är en luxusartikel i sjelfva verket svarande 
emot min önskan; men jag fruktar nästan att den för mycket kommer att spela 
in i beduinernes tycke. Min apothekarlåda har jag nu för tredje gången låtit 
aftaga, så att den nu är fullt hälften mindre än på första resan. Jag funderade 
på att lämna den helt och hållet, hvilket i visst afseende varit ovillkorligen 
det bästa, emedan en låda i öknen alltid väcker misstankar och anses ej kunna 
innehålla andra contenta än renaste guld; men jag har ändå ännu ej kunnat 
besluta mig dertill. Min garde  robe består  af  två  lång  skjortor och  två par 
vida caleçoner, hvilka sednare dock äro ämnade blott för första vintertid och 
närmaste trakt till Egypten. I öknen är det skam för en man att bära byxor, 
det anstå blott quinnan. Min gamla ʽabâje får lof att tjena allt ännu åtmins-
tone för så lång tid jag i öken kan finna mig en annan och likaså min gamla 
Grekiska stor kapprock, hvars värde jag fann på den Syriska resan oöfver-
träffligt. Hvarken köld, regn eller blåst tränger genom den. Min gamla matta 
och en fårskins fäll utgöra min bädd. En ny pålitlig vattensäck och ett mindre 
drickskärl item af läder äro för den vigtiga vattenprovision. Mundförrådet är 
rikligt för de första dagarne – huru mycket man än häraf må taga med sig; 
det räcker ej länge i öknen. Bröd och dadlar har man framför sig. Då bedu-
inen skall ge sig ut på lång färd är det första att betrakta sin kamels puckel. 
Är den stor och frodig och elastisk för hans fingrar som [oläsligt] den åt alla 
håll; då har han godt mod och godt hopp om en lycklig färd; han vet då att 
hans älskade ök kan stå bi om ock öknen är torr på örter och vatten; det har 
god fond inom sig sjelf och det föder sig på sin egen puckel,110 som det haft 
instinct nog att lägga sig till under de goda dagarne. En sådan puckel måste 
hvar och en lägga sig till som tänker sig ut i öknen å hvar och en förstås på 
sitt  sätt.  Den  som  ämnar  sig  dit  måst[e]  ha  fått  nog  af  ett  yppigt  vekligt 
stadslif, fått nog af stadsbons smidiga lögn miner och hans tungas hala urba-
nitet, fått nog af flickans smek och nog af lifvets läckerheter för att längta 
här till den toma men friska öken. Hvad mig beträffar längtar jag dit nu med 
fullt hjerta. Jag har väl ej den fond af kroppslige krafter nu som jag ofta haft 
förr; men  jag  går  ju  till  öknens  vårbete  ej  till  dess  torra  sommar.  Jag  har 
under dessa 5 månader lefvat ett godt lif i det yppiga Egypten, haft åtmins-
tone  alla  mina  behofver  fullt  upp,  frossat  de  sednare  tiderna  på  drufvor 
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granater bananas ock ananas och andre  läckerheter och med glädje ser  jag 
emot Arabiens dadlar i s[t]ället för Egyptens snart mognande appelsiner. Så 
har  jag för närvarande en stämning svarandes mot kamelens puckel för att 
företa  en  lång  färd  till  öknen.  Men  puckeln  är  en  tillfällig  förtjenst  hos 
kamelen. Beduinen fordrar utom den hos sitt djur en ädel börd. Äfven denna 
tror jag ej afgår mig; ty född och fostrad i vårt fattiga Finland räknar jag mig 
stamförvandt med den fattiga öknens nobla son. Hvad nu nervus rerum agen-
darum beträffar,111 tar jag med mig hela den summa jag för tillfället här har 
att commenderade. Den uppgår till ungefär 300 Rb. Silfv. som växlad i Vene-
tianska  dukater  och  Österrikiska  Thaler  och  Turkiska  guldstycken  ligga 
gömda till största delen nu såsom på förra resan mellan de dubbla bottnarne 
af bläckdosorna i min Apothekarlåda.112 Om allt går lyckligt är denna summa 
mig nog för ett år; ja för två år i öknen; går det olyckligt är den för stor att 
förlora.  Hvad  mäst  grämer  mig  är  att  jag  kan  lämna  intet  här  till  reserv. 
Skulle jag genom någon händelse se genast i början af min resa mig vägen 
stängd eller utblottad blifva nödgad återvända till Egypten vet jag i sanning 
ej hvarpå jag skall lefva tills subsidier hunne ankomma från mitt hemland. 
Emellertid går jag af i hopp om lycklig fortgång åtminstone så långt att fort-
gången blir mig lättare och hoppfullare än återgången. En gång ute på hafvet 
och  kusten  flydd  ur  sigtet  vänder  seglaren  ej  mer  om  till  den  hamn  han 
lämnat. Hvad nu min förut planerade kosa anbelangar så är mitt första stam-
håll  på Arabiens  kust  den  lilla  vid  sjelfva  hafsstranden  belägna  lilla  fäst-
ningen Moeileh. Huru jag kommer dit antingen till sjöss från Suez eller från 
Ṭor eller landvägen öfver Akaba är mig likgiltigt och ännu ej afgjordt inom 
mig sjelf, ehuru jag har stor lust på Ṭor för att några  dagar under väntan på 
något  ankommande  fartyg  i  ro  få  begagna Moses’  varma  bad  och  hafvets 
kalla till stärkande af min kropp. Från Moeileh ville jag helst gå raka vägen 
genom öknen till Ḥigr eller Medâin Ṣâliḥ men torde bli nödgad gå den vanli-
gare öfver Tebûk och sedan längs Syriska karawan vägen till nämnda stad, 
derifrån jag har blott vidare två dagar till Teima, jämnte Algauf berömd för 
sine goda dadlar och liksom den stående under herren öfver Beni Shammar. 
Från Moeileḥ till Teima har jag en alles ungefär blott 10 dagar; men det är en 
gemen  väg  och  jag  [sic]  för  hvilken  jag  i  synnerhet  fruktar. Här  äro  flere 
Beduin stammar af olika slag blandade med hvarandra och flera af dem af 
dåligt ursprung och illa beryktade och dessutom fruktar jag att komma i fäl 
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med den nu återvändande pilgrims karawanen, vid hvilken  tid alla  röfvare 
och tjufvar samlas kring pilgrimsvägen för att få ”hvad Herren beskärt dem, 
hvar och en af lycka och tjufnad”. En gång i Teima är jag tämmeligen trygg 
om ock den gamle herren af Shammar Abd Allah bno alreshid, som jag under 
förra resan lärt känna, som en af de ädlaste och kraftigaste araber, nu mera 
är död och efterträdd i väldet af sin ännu unge son.113 Från Teima har jag 5 
dagar till Ḥâil, der jag blott under några dagar vill besöka mina gamle vänner 
och sedan gå vidare i öster helst åter genom öknen gerad till Ṣedêir eller i 
annat fall den vanligare vägen öfver Alḳasîm till Rijâḍ sätet för Fejsal son af 
Turki af stammen Saʽûd, öfverherren för hela Negd.114 Till honom och tvänne 
af hans lärde Sheikher af stammen Abd alwahhâb har jag bref härifrån af en 
här bosatt lärd Sheikh af desses sednares närmaste slägtingar. Jag kan således 
hoppas bli väl emottagen här och ämnar i sådant fall dröja länge hos dem för 
att i Moskén i Rijâḍ bivista de föreläsningar i åtskilliga ämnen som der skola 
hållas.115 Troligen kommer jag att tillbringa der hela sommaren 48. Passar det 
ville  jag  göra  en  excursion  till  Baghdad  och  Alḥassa  och  Baḥrein  och 
möjligen äfven en åt Söder mot den stora tomma öknen som jag föreställer 
mig bräda sig ut mellan Negd och Jemen.116 Sedan jag fått mitt lystmäte här 
ville jag bege mig till ʽOmân till Bereima för att derifrån snudda gerad öfver 
till Mahra lämnande ʽOmân till venster. Det ligger åtminstone ej i min plan 
att besöka Maskat och andra städer af ʽOman – men Gud vet huru det går. 
Det enda hvad der skulle intressera mig vore att höra det språk som folket 
talar  på  alGebel Alakhḍar. Det  är möjligen Himjaritiska;  ty  jag  litar  ej  på 
Wellsteds kännedom af Arabiskan då han anser såsom för probabelt att det 
vore detta språk ehuru han ej kunde  förstå det.117 Går det mig väl  i Mahra 
dröjer jag länge der; jag så väl som hvarje annan känner af detta land så föga 
att jag knappt kunde ge upp Dig namnet på en stad der jag ville dröja. Om 
möjligt vill jag dock fly kusten så mycket sig göra låter. Om jag der får lyck-
ligen slut sommaren 49 har jag troligen för denna gång nog af Arabien. Min 
kassa  om  den  dittils  lyckats  unkomma  arabernes  fingrar  är  väl  slut  –  och 
mina kläder troligen så i trasor att jag ej vidare hvarken kan eller har lust att 
gå till lands öfver till Mokha om ock jag kunde hoppas att slingra mig fram 
genom de misstänksama Hadramaut och Wadi Doân boarne, hvilkas hat och 
misstankar skola blifvit bragda till det yttersta genom Engelsmännen i ʽAden 
och  genom Wredes  resa,  om  hvilken  de  sednare  fått  veta  det  han  var  en 
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förklädd Europé.118  Så  tycker  jag  jag  kommer  att  packa  in  från Mahra  till 
ʽAden på kortaste väg troligen till sjöss för att derifrån på Engelskt ångfartyg 
komma tillbaka till Egypten. Så ungefär har jag på förhand planerat min väg; 
men huru  jag kommer att  föra den  till  slut  ligger  som allt  annat  i Herrens 
hand. – Nu följande – För de 450 piaster som Anatomiska Theatern har ännu 
till  godo  hos mig  genom Bonsdorff  har  jag  af  den  redan  hos  Eder  kände 
Raim. Odescalchi tagit skeletter af tvänne krokodiler, en större och en mindre 
D:o af en Shakal D:o af en ref D:o af en Ghazell D:o af en Hyena D:o af en 
vildkatt på arabiska Tefe och vidare en mumie. Dessutom finnes hos honom 
vidare  för Eder  två kranier den ena af en Grek den andra af en Neger och 
vidare en kranie af en mumie  vidare en konkilie en present af Clot Bey: 
den andra gåfvan af denne man bestående  i  en  stor uppstoppad med halm 
krokodilhud  ha  råttorna  med  helsan  förtärt.  Nämnda  saker  stå  alla  hos 
nämnda R. Odescalchi,  af hvilken  jag  tagit  härpå en quitterad  förtäckning 
som jag lämnat på Vårt Consulat härstädes.119 Närhelst Eder behagar står allt 
att fås och afhämtas blott I skriftligen derom anmoden Vår Cons. Agent Herr 
P. Bokty och hans förträfflige Secretair Herr P. Koechler. Transport kostna-
derna  påligger  naturligtvis  Eder  att  besörja,  om  I  ej  viljen  vänta  tills  jag 
möjligen  återvänder.  –  Hvad  nu  mina  egna  affärer  beträffar  på  hemorten 
måste  jag  åter  hoppas  af  Din  oföränderliga  och  outtröttliga  vänskap  och 
godhet mot mig  att Du  besörjer  dem med Borgström på  följande  vis. Det 
tredje quartalet som torde utfalla ungefär i Juni, men som jag bad Borgström, 
af hvilken jag förgäfves väntat bref, jämnte en återstod af omkring 200 Rb. 
Silfv.  från  andra  quartalet  öfversända med  förskott  från  sin  kassa  redan  i 
April,  ville  Du  be  Borgström  på  gamla  vägen  och  det  vanliga  Engelska 
myntet  skicka  till  Alexandria  ej  längre  fram  till  Cairo.120  I  Alexandria 
anmodar jag General Consulatet att lyfta summan för att deraf genast öfver-
skicka 30 Guinéer till Aden, der de skola ligga och afvänta min ankomst dit. 
Går allt som jag önskar torde de få ligga der länge och vänta; men händelser 
i öknen kunna möjligen tvinga mig att snart nog söka mig till hamns i ʽAden 
och för dylika möjliga haverier önskade jag vara säker på att så snart som 
möjligt ha subsidier mig till hands i nämnda stad. Återstoden af detta tredje 
quartal uppgående då till kanske 70 Eng. Guinéer vill jag låta ligga på Gen. 
Consulatet  i Alexandria  till  min  tillbakakomst  till  Egypten,  der  jag  då  ej 
kommer att dröja länge. Det fjerde och sista quartalet måste bli liggande hos 
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Eder i Helsingfors, tills jag återkommen till Egypten och besluten inom mig 
sjelf  hvilken väg  jag bör  taga  för  att  återvända  till Vårt kära  land  jag kan 
lämna Er bestämd uppgift om den plats jag önskar få medlen mig tillskickade. 
I alla fall kommer ej detta sista quartal att gå till Egypten. – Som förr har jag 
lämnat mina här quarblefna effecter på vårt Consuls  cancellie  inpackade  i 
min kappsäck och nattsäck. I den förra finnes allehanda arabiska manuscript 
och  andra  papper  i  sednare  åtskilliga  linnklädes  persedlar  af  föga  värde. 
Dessutom ligga i nämnda Consulat lösa åtskilliga Europeiska böcker såsom 
Caussins Franskt Arab. Lexikon, några medicinska böcker och äfven första 
delen  af 1001  natt  af  Cairo  edition.121 Den  andra  delen  följer med mig  på 
denna  [resa]  till  förlustelse  lectur,  ehuru  redan  förrut  särskiljda  gånger 
genomläst  af  mig.  –  I  fall  jag  från  Negd  komme  att  göra  en  utflygt  till 
Baghdad,  hvilket  dock  är  tvifvel  underkastadt  i  anseende  till  min  svaga 
kassa, så väntar jag der i Baghdad bref från Dig. I alla fall måste jag ålägga 
Dig att före Din afresa från Helsingfors sommaren 1848 skrifva mig en lång 
epistel och genom Asiatiska Departementet få den afsänd till Constantinopel, 
der Legationen  skulle  bes  recommendera brefvet  till Franska Ambassaden 
för att afsändas till Franske General Consulen Geofroy i Baghdad. Han har 
förr varit i Cairo och jag är medelbarligen känd af honom och skulle någon 
händelse träffa mig i öknen, kan jag hoppas, om jag hunne honom i Baghdad, 
bli undsatt och subsidierad.  I går har  jag  talat med vår nu slutligen hit  till 
Cairo ankomne General Consul Herr Fock som med sin vanliga utom ordent-
liga godhet, hvarmed han hela tiden omfattat mig, lofvat besörja på ett eller 
annat sätt min angelägenhet på ʽAden och har jag således tvänne punkter, en 
i Norr Baghdad, och en i Söder ʽAden, der jag kan hoppas undsättning ock 
dit  jag  kan  i  värrsta  fall  som  tiggare  framkomma  genom  öknen  eller  på 
hafvet. – Tvänne småpistoler med dubbla rännor följa mig äfven på denna 
resa, ämnade hufvudsakligen för småröfvare och nattjufvar i byarne – mot de 
store  äkte  ökne banditerne  är  det  bäst  att  gömma och  sticka  undan dylika 
vapen. Så är jag efter allt utseende till denna resa rustad bättre än till någon 
föregående; men jag är för mycket beduin för att lita på några rustningar eller 
på något annat än på Den som skyddar trogen och otrogen och ”Hvars verld 
är vid men Hvars barmhertighet är vidsträcktare” som Egyptiern säger och 
på ’alniyé alzeiné’ som beduinen säger och Herren vet bäst om mitt uppsåt 
är rent.122 – Samme Beduin som förra år ungefär just dessa dagar förde mig 
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till Sinai kloster för mig nu detta år härifrån gerad till Alṭôr,123 der jag troligen 
kommer att ligga öfver 8 till 10 dagar före min afresa derifrån till Moeileḥ 
för att begagna bad och för att vänta de återvändande Mekka pilgrimernes 
tåg förbi sistnämnda stad. Från någon af dessa punkter anser jag ej mödan 
värdt att skrifva Dig till. Kommer jag till Baghdad kan Du derifrån vänta Dig 
en lång epistel. I annat fall kan jag kanske genom någon från Negd aftågande 
Pilgrim få fram en Selamhelsning till någon af mina Arabiske Cairo vänner, 
som jag i sådant fall skall anmoda genom Consulat afsända antingen sjelfva 
brefvet eller hälsningar  till Eder.  I alla  fall är detta ovisst;  ty man är ej så 
nogräknad  här  att  skaffa  fram  bref.  Kommer  jag  till  Syd  östra  delen  af 
Arabien torde föga nog kunna finna ett  tillfälle att skrifva Eder  till. Emel-
lertid så visst Romeo låfvade sin Julia att ej låta något tillfälle gå förbi som 
kunde föra henne underrättelser från honom, så säkert låfvar jag Dig att speja 
efter hvarje lägenhet som kan framskaffa en helsning från Din i fjerran öken 
ströfvande vän. Dock haf hvarken Du eller någon af mina anförvandter och 
vänner några underliga funderingar eller sorger åtminstone ej före slutet af 
år 1849. I sanning vi stå alle i Herrans hand och mer än någon den resande 
som Araben och derföre kallar Herrens gäst ḍeif Allah och i Marmor palatset 
och i öknen är blott den herre som ger sig hän åt Honom.124 Och nu ett hjert-
ligt, om Herren vill, ett långt farväl till Dig och Er alla från Georg.
I dag den 14 December ger jag mig ut från Cairo på eftermiddagen men 

först i morgon bittida sänder jag min sista afskedsblick till Pyramiderna och 
sedan öknen fram för mig – Faren väl. 

g .  g e i t l i n  t i l l  g . a .  W a l l i n 

h e l s i n g f o r s  2 6 / 4  1 8 4 8

Hfors d. 26 April 1848.
Egen Broder!
Nu på stunden erhöll jag en billet från Borgström deri han underrättar mig 

att han i morgon skall afsända en remiss till Dig på Alexandria, samt erbjuder 
mig  tillfälle  att  helsa  på  Dig  med  några  rader.  Detta  kan  jag  naturligtvis 
icke underlåta, ehuru Herran vet när dessa rader komma att träffa Dig, som 
nu enligt all anledning vandrar långt borta i Arabiens öknar. – Med största 
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ledsnad erfor jag ur Ditt sednast d. 14 Dec. 1847 aflåtna bref, att Borgströms 
och mitt bref icke träffat Dig före Din afresa till Jemen. Jag kan ej begripa 
orsaken  dertill. Nog  afsändes  våra  bref  härifrån  så  tidigt  att  de  väl  borde 
hunnit fram till den 14:de December, och nu trodde jag, sedan tillfälle erbju-
dits  mig  att  genom  General  Gouverneurs-Ca[n]zliet  härstades  få  afsända 
brefven till Orientaliska Departementet i St Petersburg för att derifrån afgå 
i officiel väg till Cairo, att det aldrig skulle klicka. Dock hoppas jag att Du 
genom  den  hedersmannen  Bokty  på  ett  eller  annat  sätt  skall  erhålla  våra 
epistlar,  emedan  jag  förmoder  att Du  står  allt  ännu  i  correspondence med 
honom. Jag har nu talt med Consul Borgström och bedt honom i anseende 
till dina penningar alldeles så förfara som Du i ditt sednaste bref förordnat. 
Derföre afsändes ock nu en remiss till Alexandria, icke till Cairo. I mitt sista 
bref omnämnde jag hvilka svårigheter vid medlens lyftande i St Petersburg 
derigenom uppkommit,  att Stipendiet der  får  lyftas enligt  ryskt  sätt  tertia-
liter,  icke qvartaliter, och bad Dig derföre  tillsända honom nya fullmakter. 
Då Du ej erhöll våra bref har häraf  ingenting blifvit;  emellertid har Borg-
ström lofvat göra allt sitt till för att ställa saken till rätta, hvilket han anser 
icke bordt möta så många hinder som verkeligen varit fallet, då man i alla fall 
borde nog lätt inse att 4/4 är lika med 3/3. Han har nu lofvat att förskottsvis af 
egna medel tillsända Dig den erforderliga summan. Detta sker nu; och som 
jag anser det vara säkrast att skrifva på samma gång som penningarna afgå, 
ty dessa  måste nödvändigt träffa Dig, förr eller sednare, så föredrar jag att 
vid detta tillfälle afsända till Dig den epistel Du ålade mig att skrifva innan 
min afresa till Ristmäki, ty att adressera en sådan till Baghdad, anser jag så 
mycket mindre ändamålsenligt, som Du tyckes vara högst osäker huruvida 
Du alls kommer att besöka dette fordna Chalifresidence. Föröfrigt synes mig 
den genom General Gouveurneurs Cancelliet öppne vägen att skrifva till Dig 
mindre säker, än den, på hvilken dessa rader till dig afsändas.
Slutligen börjar nu den tiden nalkas, då Du, fullt mätt på dina Österländske 

färder och  strapa[t]ser,  en gång  skall  återvända  till Ditt  fosterland och  till 
de Dine. Ett år återstår väl ännu, men det är blott en korrt  tid  i  jemförelse 
med den långa termin Du föresatt Dig att vara borte från Ditt hem och från 
Europa. Och huru olika  skall Du  ej  finna detta Europa  emot  hvad det  var 
då Du  reste härifrån!  I  vestern  allt  förändradt:  throner  störtade, Konungar 
förjagade,  republiker proclamerade och arbetarnes  rättigheter erkände  i en 
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så  hög  grad,  att  en  ny,  oväntad,  tingens  ordning måste  uppstå,  om  någon 
ordning  skall kunna uppkomma från den gräsliga ville[r]valla hvari nu allt 
befinner  sig  särdeles  i  Paris  och  hela  Frankrike  samt  Tyskland,  Helvetien 
m.m. Det är lyckligt att ifrån vårt fredliga fosterland, ifrån denna obemärkta 
vrå, få betrakta i all trygghet det stora verldsdrama som nu uppföres;125 och 
det  är  anledning  att  hoppas  att  revolutionsyran  finner  en  gräns  i  den  fasta 
position Ryssland tagit deremot. Att här försöka framställa hellst de vigtigaste 
af de tätt på hvarandra följande märkvärdiga tilldragelser, hvilka i alla tiders 
historia ännu ej haft något emotsvarande, vore i sanning fåfäng möda för en 
så underordnad förmåga som min. Dessa händelser äro dessutom af sådan vigt 
att de ingenstädes kunna förbli obekanta  och knappt lära Arabiens Bedoui-
ner ens förbli i okunnighet om Frangernas nu pågående omhvälfningar.
Inom Universitetet har den stora förlusten af en nitisk och utmärkt Lärare, 

Prof.  Nervander,  som  dog  d.  15 Mars  i  kopporna,  vid  43  års  ålder,  väckt 
djup saknad. Hans plats är nu ledig och kan svårligen besättas med en man 
af  Nervanders  capacitet  och  duglighet.  Moberg,  som  gick  i  mistning  om 
Chemiæ  Professionen,  hvartill  Arppe  utnämndes,  torde  väl  nu  söka  den 
lediga Physices Professuren kanhända också Borenius, ifall han ej anser för 
sig  fördelaktigare att qvarstadna som Adjunct  i Mathematiken och dermed 
förena Observators  tjensten vid Magnetiska observatorium, den Nervander 
äfven innehade och som är förenad med god lön och andra emolumenter. Efter 
6 år ungef. blir Mathesus Professionen  ledig,  ty Schultén blir då emeritus, 
och den torde Borenius egentligen vilja ha. – Blomqvist, som nu har frossan 
har länge varit skral, äfven haft anfall af slag. Får se huru länge han kan stå 
sig.  Bibliotheket  förestås  emellertid med  utmärkt  duglighet  af Törnegren, 
som just tyckes vara ämnad till Bibliothekarie. Theologen Gadolin har också 
dragits en längre tid med halssjukdom. Sommaren hoppas man skall möjligen 
kunna återställa hans helsa. – Linsén som så många gånger gäckat Läkarenas 
om honom utsagda dödsdomar är sig allt ännu lik, usel och svag men alltdock 
stark  till  sina  själsförmögenheter. Nu  har  han  likväl  afsagt  sig  de  publika 
befattningarne  som  af Brunér  bestridas, men  afsked,  såsom Emeritus,  vill 
han icke taga. –
Med detta Akademiska år är det troligen slut med Gubben Lagi Rectorat. 

Får nu se hvem som skall bli vår Rector, man förmodar att de flesta rösterna 
komma att falla på Rein – Thesleff är död.
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Ny  vice  Canceller  ha  vi  fått  i  General  Major  Nordenstam,  barnfödd  i 
Hfors. Han har i mer än ett decennium, sen han  lemnade Fredrikshamnska 
Cadett Corpsen varit i södra Ryssland och Kaukasien der han mycket utmärkt 
sig. En man af omkr 45-års ålder, frisk och kraftig, tyckes han med verkeligt 
intresse omfatta Universitetets angelägenheter. Han är tillika Guvernör eller 
Landshöfding öfver Nylands Län. – Allt öfrigt inom Univ. är på gammal fot. 
Conradi är anställd som Lärare vid Mustiala Landtbruks institut och torde 

komma slutligen på grön quist. Jag har nu på länge ej sett eller hört till honom. 
– Huru det står till med Dina närmaste anhöriga har tvifvelsutan Din Fru Mor 
i närlaggde bref underrättat Dig om. – Dessa siste rader skrifver jag på Borg-
ströms Contoir, emedan jag fruktade att komma försent, vågade jag ej sluta 
brefvet hemma. Han säger sig hafva väntat i det längsta med remitterandet af 
medlena till Alexandria, alldenstund coursen för närvarande, i anseende till 
den allmänna osäkerheten i Europa, är högst ofördelaktigt, men då Du önskat 
att i April månad remissen skulle ske kan dermed icke längre uppskjutas. 
Om Du under Dina vandringar der på orten kunde komma öfver orienta-

liska, särdeles Cufiska mynt,126 så vore det för vår icke så alldeles obetydliga 
myntsamling rätt väl att genom Din åtgärd få någon tillökning. Att sådana 
mynt gerna af Universitetet inlösas kan tagas för afgjordt. – De Böcker och 
Manuscripter Du  från Cairo  hitsände  äro  alla  framkomna. Om de Natura-
lier Bonsdorff begärt, och Du upphandlat, hafva vederbörande redan gått  i 
författning för att få dem hit transporterade. Såsom Du i ditt bref af den 14 
Dec 47 föreskrifvit har man i allo sökt ställa till.
Bland nyheter härifrån bör ock nämnas att vi fått en ny tjenstförrättande 

General Gouvernör, eller Guvernörs Adjoint, en General Lieutenant Roko-
soffskij,  hvars  egenskaper man  ej  ännu  hunnit  komma  under  fund med.  – 
Commendanten i vår stad General Wulffert är afliden. –
I  denna  sommar  väntas  en  stor  mängd  Brunns  och  Badgäster  hit  till 

Helsingfors; jag skattar mig lycklig att få fara bort ifrån detta hvimmel till 
det  fredliga Nåndal  der  jag  hoppas  kunna  reparera min  af  hemmorrhoider 
besvärade corpus. – En sådan resa är för mig hvad utfärderna till öknen äro 
för Dig. Vid Nåndals helsobrunn blir jag alltid frisk om somrarne och här i 
Hfors komma krämporna alltid åter. – Måtte Den Högste skänka Dig helsa, 
krafter och friskt mod att lyckligen sluta Din äfventyrliga färd Önskar hjert-
ligt Din Egen GGeitlin. 
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Broder! 
Såsom Du af mitt sista korta bref från Egypten torde veta, lämnade jag det 

kära Kairo den 14 Decemb. förlidet år för att ge mig af till öknen. Vi hunno 
denna  dag  dock  ej  mer  än  ungefär  två Werst  från  staden,  då  vi  i  solens 
nedgång gjorde halt hos ett sällskap beduiner Ṭowara af den slägt, hvartill 
min  ledsagare  hörde.  Hela  vintern  öfver  nämligen  ligga  desse  och  andre 
Beduiner här omkring staden och söka sig frakter och forslor mellan Cairo 
och Suez och det är nästan uteslutande blott härpå som de sjelfve och deras 
familjer  och  deras  Cameler  lefva.  Också  äro  de  de  fattigaste men  kanske 
ärligaste beduiner jag sett. Vi kokade nu här det från staden medtagna kött 
och beredde på dess spad den af Araberne af alla anrättningar mest älskade 
therîd eller fatté, h.e. bröd bettadt och till gröt-consistens uppblödt i köttspad. 
Vid caffet, som härpå förtärdes upphörde ej de mättade Beduinerne att prisa 
mig och min frikostighet, som mättat dem med kött, hvilket de ej smakat på 
månadtal och att önska mig  lycka och  framgång på den  resa  jag  förehade. 
Österländningeng [sic] tackar alldrig så som Westerländningen. Vi säga med 
öppna ord t.ex. jag tackar Dig eller något dylikt; Araben nyttjar alldrig slika 
uttryck;  hans  tack består  i  en  bön  till Herren  att Han  t.ex. måtte  föra Dig 
lyckligt  fram till det mål Du önskar, eller att Han måtte öka Din egendom 
och Sina gåfvor på Dig etc. Jag fröjdade mig att åter vara i öknen i bland dess 
okonstlade barn och lugn som ett barn sof jag min natt utan tankar och utan 
drömmar  om  den  långa  resa,  som  förestod  mig.  Dock  loppor  och  ohyra 
påminte mig att jag ännu var nära en stad. Följande dagen skulle vi bryta upp 
med en karawan af Ṭowara beduiner, som förde stenkål till Suez för Engelska 
ångfartygets räkning. Det är eget hos allt folk i dessa länder att de ej gärna 
gå en väg ensamme, äfven om  intet  är  att  frukta: de vilja ovillkorligen ha 
sällskap,  och det  är  intet  som Araben  så  fruktar  som ensamheten. Det  var 
derföre som vi den följande dagen lågo och väntade ända till middagen förr 
än  karawanen  blef  färdig  och  gaf  sig  på  väg.  Den  bestod  af  ungefär  20 
kameler starkt lastade med stenkål och gingo derföre högst dålig marsch så 
att vi först den 5:te dagen kommo fram till Suez. Jag har föga att säga Dig 
om denna väg, som jag nu gjorde för  fjerde gången. Det är  i allmänhet en 
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Orterna på Arabiska halvön, i Syro-Palestina och Persien som Wallin besökte.
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tråkig väg;  nu dock något  angenämare  för mig  än de  förra  gångerna deri-
genom att här och der hade bildat sig små vattenputtar af det regn som fallit 
dessa dagar: förr hade jag alldrig på denna väg sett märke till vatten. Detta 
nu  fröjdade  oändligen Beduinerna  och  de  utgjöto  sig  i  oupphörliga  önsk-
ningar och böner  till Herren att Han måtte öka  regnet och gifva  lif  åt den 
döda jorden, och hvarje man som träffades frågades med största noggranhet 
om de platser, hvarpå regn fallit och hvaröfver blixten synats. Äfven jag träf-
fade någre män som jag kände från mina förra resor af Ḥejwi stammen, och 
de sade deras  land var detta år  regn begåfvadt och  inbjödo mig  till  sig att 
passera vårbetet och öfva bland dem medicin. Jag var nu mera erfaren i deras 
förhållanden; jag kunde nu fråga dem om det och det landet var beregnadt 
t.ex. och hvar de och de beduiner voro lägrade och huru den och den Sheikhen 
mådde etc. Detta ehuru obetydligt är af högsta vigt bland beduinerne, och 
den man stiger högt i deras anseende, som de se ha kännedom om deras land 
och deras förhållanden. För öfrigt var det det monotona och enformiga af en 
ökenresa. Vi  stego  upp  och  lastade  våra  ök  vid  solens  uppgång,  sedan  vi 
dessförinnan beredt vårt caffé och vårt morgonmål; och vid solens nedgång 
lägrade vi [till] natten och beredde vårt caffe och vårt afton mål. Som det var 
vintertid hade vi att lida hvarken af hetta eller törst; och mot nattens ofta rätt 
känbara köld skyddade mig min varma Grekiska kapprock. Deremot klagade 
mina  reskamrater  starkt  öfver  köld  och  ledo  mycket  deraf;  men  de  arme 
karlarne! de hade ock intet att täcka sig med. Vi hunno så fram till Suez och 
som vi der hade intet att göra lägrade vi utanför staden och jag gick der in 
blott för att hämta oss litet kött till vårt afton mål och öka vår mat säck med 
hvad vi förtärt under vägen hit. Då jag trädde in genom stadsporten blef jag 
anhållen af dess vaktare, en af Moḥammad ʽAlis soldater och frågad om min 
tedskeré, h.e. det här i modet komna resepasset. Härtills har man i Egypten 
och troligen i de flesta länder af Turkiska riket fritt och ofrågad kunnat resa 
och färdats efter behag; men nu är den gyllene tiden förbi. Moḥammad ʽAli, 
som småningom antagit alla Europeernes seder, har äfven infört detta bruk i 
sitt land. Och det var i synnerhet nu just stor rigeur häri, sedan man är syssel-
satt med census och beräknandet af folket icke allenast i Egyptens städer och 
byar utan äfven af de beduiner, som stå under M. ʽAlis välde. Jag kände allt 
detta för väl, för att ej ha försett mig med en sådan tedskeré från Kairo och 
denna gång bar jag deri namnet ʽabd olmaulà. Så hade jag nämligen blifvit 
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christnad af den Muslim Sheikh  som skaffade mig brefven  till Feyṣal bno 
Saʽûd,  emedan  han  föregaf  att man  i Alnegd  hos Wahhabiterne  ej  tror  på 
läran  om  helgon  (aulija,  sing. Wali)  och  att  således  hvarken mitt  vanliga 
namn Wali eller mitt förr i Alnegd kända namn af ʽabd olwali passade mig.127 
Och för att ej bära tvänne olika namn, hade jag således äfven i min väg teds-
keré  låtit  kalla  mig  abd  olmaulà.  Här  nu  vid mitt  inträde  i  Suez  blef  jag 
efterfrågad om denna tedskeré af en soldat. Här nämligen såsom öfverallt i 
Europa, Frankrike kanske och England undantagna, finner man hos militären 
den  egna  grötmyndighet,  som  den  behagar  och  tillåtes  taga  sig  öfver  den 
gemene mannen, som oftast för att preja pengar af den som låter sig skrämmas 
af dem. Jag blef nu här frågad ungefär på följande sätt: hvarfrån är du? från 
Kairo. Hvar är din kamellegare? Sv. Hvad har du att göra med honom? Du 
bör veta att ett sturkst [sic] svar af en synbarligen gemen man alltid här retar 
den frågare, som tror sig vara bättre än den frågade. Detta var ock nu fallet 
med min frågare och han fordrade min tedskeré, som jag tog fram och visade. 
Denna synades nu åt alla kanter med yttran att den ej vore såsom de vanliga 
från Kairo; allt blott för att skrämma mig att ge honom några slantar. Och nu 
upprepades frågorna, hvarfrån och hvarthän etc. Jag svarade: är du en åsna, 
du; eller huru står du här i stadsporten och frågar efter tedskeré och när du 
ser den förstår du dig ej derpå; eller hvartill alla dina frågor, upplyser ej min 
tedskeré dig om dem alla. Härmed fick jag gå och har sedan ända hittils ej 
blifvit vidare frågad om min tedskeré. Då vi snart uträttat hvad vi hade att 
göra  i  staden  och  i  god  tid  på  eftermiddagen  voro  vi  färdige  att  fortsätta 
resan. Härfrån nu blefvo vi på tu man hand ty [de] Beduiner som voro lastade 
med kål, återvände härfrån med caffe last till Kairo. Dock hade vi haft lyckan 
att få en lös Camel att föra hem till dess egare, en beduin i Ṭor bergen. En 
från Suez  till Kairo  gående  beduin  karawan,  som mötte  oss  utanför Suez, 
hade nämligen anförtrott detta ök åt min ledare, med uppdrag att föra den till 
dess hem i öknen. Ehuru dålig och svag denna kamel var och full med stora 
sår,  kom  den  oss  väl  till  pass  på  vägen.  Den  af  mig  ridna  kamelen  var 
nämligen ett ugnt [sic] svagt och vid resor ännu ovandt djur och min last med 
vatten och matsäck var nog tung för det. Hittils hade vi ock lastat en stor del 
deraf än på en än på en annan af våra  reskamraters kameler och  jag hade, 
dock med egen god vilja, vandrat till fots väl halfva vägen. Och skulle vi ej 
nu från Suez fått nämnda kamel att hjelpa oss med en del af vår last, fruktar 
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jag storligen, att vi väl kommit fram till Alṭôr. Denna tillfällighet nu tyddes 
såsom  ett  godt  förtecken  till  min  resa  och  såsom  ett  bevis  på  mitt  goda 
uppsåt. Man sade: se den lycka du har; min niyetek Zeiné, niyetek sâliké och 
Herren före dig fram dit du önskar.128 Detta är af stor vigt och betydelse hos 
beduinerna och det goda uppsåtet (alniyé alzeiné) spelar hos dem och i deras 
språk en stor rôle. Jag har haft lyckan uteslutande att hos dem bli ansedd som 
en man af godt uppsåt och mig ha under fortgången af resan träffat otaliga 
små tillfälligheter som blifvit tydda såsom bevis derpå. Du torde, om jag ej 
glömmer, få höra dem hvar och en på sitt ställe. Men vi voro nu på väg åt Ṭor 
halfön och skyndade vår gång öfver Suez’ saltskorpiga under foten liksom 
skara knastrande sandjord, för att till natten aflägsna oss från staden och, de 
småtjufvar som beduinen fruktar kring hvarje stad och för att finna oss ved 
att koka vår quällsvard och vårt caffé. Vi lägrade till natten i en rauḍ, en dal 
eller rättare ett smått grödande landsträck och kokade vårt kött från Suez och 
förtärde det, och hade just fått vårt caffé färdigt då tvänne beduiner kommo 
och delade det med oss. Det är det angenäma här att man har intet att frukta 
af möten,  såsom  längre  fram  i  öknen,  der man  alltid  undviker  dem. Man 
träffar dagligen på folk som färdas fram och tillbaka, med hvilka man delar 
ord, ett mål eller en caffé panna och längre in i öknen färdas man ofta 8 till 
10  dagar utan att  se  en menniska, och anser  resan  som  lyckligast om man 
ingen träffat; ty man träffar der oftare en ovän än en vän, och skiljes sällan 
från  hvarandra  utan  att  den  ena  har  blottat  den  andre  till  naken.  Detta  är 
lyckligtvis ej fallet här. Moḥammad ʽAli har väl förstått kufva så Egyptiern 
som Araben och lärt, som man säger här, hunden och vargen gå med hvaran 
som  bröder. Vi  gingo  fram  vår  väg  en mera  långsam marsch  utan  att  just 
något träffade oss, som skulle löna mödan här omtala. Min ledsagare var som 
mest alle af hans stam en högst ärlig välvillig man och med prat förkortade 
vi den korta dagen och den långa natten såfvo vi öfver i öknens mjuka sand 
och under dess  rena himmel. Juldagen kommo vi  fram till den  lilla staden 
Alṭôr. Det är en liten otreflig by, hvars innevånare till största delen består af 
Christne af den Grekiska kyrkan och mestadels äfven af Grekiskt ursprung. 
Jag badade här dageligen i det så kallade Moses’ bad, en källa af salt bittert 
något svafvelhaltigt vatten af 29 Centigrads värma, men som den är ungefär 
en knapp ½  timmas väg aflägsen  från byn och  jag dessutom  ingen verkan 
märkte af den på min kropp, utbytte  jag den mot hafsbad, hvilka ock, van 
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som jag är vid dem, verkade bättre. Jag badade ock flitigt flera gånger om 
dagen och lefde för öfrigt mest för mig sjelf i en lyckligtvis bättre boning än 
jag oftast förr eller sedan haft under mina färder. Jag låg här och väntade på 
något fartyg, som skulle föra mig antingen till Almoeileḥ eller Alwegh; men 
som det nu var tiden för Pilgrimernes återtåg från Mekka, befunno sig alla 
fartyg, som gå mellan Suez och Alḥegâz, söderut i Gidda eller på väg deri-
från och här visste man ej mer än ett litet fartyg, som man alla dagar väntade 
tillbaka från Suez, för att gå till Gidda och som det och dess skeppare voro 
väl kända och begagnade att föra posten mellan dessa länder, rådde man mig 
att afvänta dess ankomst. Jag emottog här det nya året och passerade vår och 
Grekernes julhelg, som gick förbi utan allt sorts stoj; ja nästan så omärkbart 
i den lilla byn att man knappt visste deraf. Den föda, hvaraf man uteslutande 
lefver här,  är  fisk kött  står här alldrig  att  fås,  lika  litet  som mjölk, och  så 
ypperlig ock flera fisksorter här äro kan jag ej neka att jag ledsnade vid den 
enahanda födan, samma var ännu i högre grad fallet med min värd en gammal 
slagrörd Grek, som alla dagar satt hos mig och på kråklig arabiska med slag-
bunden tunga klagade öfver sitt oblida öde, som från sitt goda fädernesland 
Grekland fört honom öfver det rika kräsliga Egypten till denna vrå af verlden 
och  detta  hål  till  stad,  der man  ingen  annan  föda  hade  än  fisk.  Det  var  i 
synnerhet under  fastan  före deras  jul  som han yttrade sitt dåliga  lynne, då 
han  ej  kunde  antaga  min  inbjudning  att  deltaga  i  mitt  mål  på  fisk  med 
smörsås, som jag efter långa funderingar och några försök uttänkt att bereda 
efter min mors kokkonst. Du bör nämligen veta  jag var min egen kock nu 
såsom under min Syriska  resa och  som  jag  sjelf  tycker har  jag gjort  stora 
framsteg  i  denna  konst. Det  gaf mig  dessutom  sysselsättning  och  jag  fick 
dagen lätt slut med att smått studera i de få böcker jag hade med mig och att 
bereda min mat och mitt caffé. Dock jag blef för hvarje dag allt mera otålig 
att komma framåt på den långa väg jag hade för mig, och all tid förgick mig 
här  alldeles  gagnlös.  Slutligen  efter 18  dagars  väntan  ankom  det  väntade 
fartyget och jag skyndade mig tala med dess skeppare att föra mig öfver till 
någon af de städer på andra sidan hafvet, som låg i hans väg. Jag besåg hans 
fartyg och fann det öfverfullt lastadt med varor och folk. Der voro 6 Turkiske 
soldater, 8 tiggar Sheikher från Wadi Fâṭimá med flere andre och detta betog 
mig lusten att stiga om bord på skutan, som var mindre än våra vanliga små 
speljagter. Dessutom fick  jag af skepparen det svar att han ej  fann mig en 
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plats på sin skuta. Nog af, jag måste nolens volens slå ur hågen färden med 
honom; men som jag ej kunde besluta mig att  ligga ännu kanske 20 dagar 
öfver här förr än jag kunde finna mig ett fartyg lejde jag följande dagen en 
Beduin att föra mig till det så kallade landet Sharm eller Shurûm. Så kallas 
den SOstliga delen af Ṭor halfön och man sade oss att dagligen små Arabiska 
fiskar båtar gingo derifrån öfver  till  den  stora ön Teirân,  nu bebodd af  en 
stam Ḥeteim och till Moeileḥ. Dit vände jag nu min kosa i sällskap med en 
Beduin, för flera långa år ansatt af en högst egen sjukdom med fullkomligen 
syphilitiska symptomer; men troligen ett slag af lepra. Han var af Muzeiné 
araberne  och  hans  stam  för  närvarande  nomadiserade  i  bergen  ofvanför 
Sharm i den stora dalen Alʽâṭ. Den 13 Januari  lämnade jag slutligen Alṭôr, 
der jag dväljts så länge. Vår väg gick på kort afstånd från hafsstranden tills 
vi på aftonen och följande dagen sakta och småningom började stiga upp mot 
bergen. Den 14 före soluppgången hade vi ett eget underbart skådespel af de 
tjockaste mörkaste moln  jag någonsin sett. De stodo liksom en vägg längs 
bergsraden och genombrötos blott då och då af en blixt, följd af en åskknall 
som genomljöd bergen med en dåf dallring. Det var den skönaste tafla [oläs-
ligt]  af  målare  behandlade  thema:  ”och  Han  sade:  vare  ljus  och  det  wart 
ljus.”129 Vi väntade ett förfärligt störtregn; men den uppgående solen sking-
rade  småningom  den  tjocka molnväggen,  och  blott  ett  lätt  duggregn med 
SOstlig storm föll öfver oss. Vi gingo äfven nu högst långsam marsch, gjorde 
halt allt än litet för att koka oss caffe, hvaraf min följeslagare var ännu en 
större vän än  jag och för att af Accacia  träden (Alseyâl) slå  (ramʽa) gröna 
blad till foder åt våra kameler. Vi voro nämligen ett sällskap af tre kameler 
och  5  man  och  hade  träffats  tillsammans  på  vägen.  Den  15  höllo  vi  hela 
dagen öfver hos tvänne fattiga arabfamiljer och först den 16 hunno vi fram 
till min ledsagares araber. De voro nu talrika tillsammans utgörande 20 till 
30 tält; men som åtminstone ännu ej deras jord grönskat, hade de dåligt bete 
och ingen mjölk och lefde derföre ett uselt lif uteslutande på den mais, som 
de hämtade från Kairo. Såsom jag vill minnas har  jag förr underrättat Dig 
huru de bereda den till gryn, och att de deraf koka en gröt, som de nu voro 
nödsakade  förtära  utan  mjölk  och  utan  smör.  Vi  voro  här  dock  betydligt 
aflägsnade  från hafvet ungefär ½ dagsfärd och  som mitt mål var på andra 
sidan deraf, fann jag för godt att genast andra dagen lämna dessa Araber för 
att bege mig till hafsstranden, utom det att de hade ingenting att bjuda på, 
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som kunde förmå mig till dröjsmål hos dem. Den 17 Januari således kom jag 
till hafsstranden åter  till det så kallade  landet Sharm. Här äro  tvänne goda 
hamnar, en för större fartyg och en annan för smärre båtar och en brunn med, 
såsom  alla  här  längs  hafsstranden,  tämmeligen  saltigt  och  illa  smakande 
vatten.  För  öfrigt  lefva  här  några  fiskare,  4–5  afsigkomne  beduiner,  som 
sedan de förlorat hvad de ägt af boskap, gått ned till hafvet för att lefva på 
fisk och på  tiggeri  af de  fartyg  som  till  äfventyrs här  landa, och af hvilka 
beduinerna här, såsom i alla andra hamnar vid Röda Hafvet, affordra en liten 
ankar och hamn penning. Det var vården af tvänne af dessa fiskare som jag 
blef  anförtrodd,  en  gammal  gråskäggig,  af  hunger  ålder  och  rheumatiska 
krämpor fulleligen afsigkommen gubbe och hans son en ung rask man, som 
födde  sig och  sin  fader med  fiskeri. Som här  finnes hvarken hus eller  tält 
valde  jag mig  en plats  under  ett  berg   till  skygd  för  de kalla  nordanvin-
darna; ut bredde der min matta och placerade mitt baggage och beredde mig 
min boningsplats under bar himmel och på den torra jorden, jag visste ej för 
huru länge. Som gubben var nästan oförmögen att gå och röra sig hade jag i 
honom en god vaktare  af mitt  baggage  så  ofta  jag  behagade  aflägsna mig 
ifrån det och ett beständigt om ock ej särdeles intressant sällskap: Han var 
nämligen för gammal och för afsigkommen för att kunna roa mig med sitt 
prat, men deremot högst ärlig och pålitlig. Hans son var hela dagen ute på 
fiskeri. Hans fisk redskap bestod i en spik gjord till krok och en ref, som han 
från  stranden  kastade  ut  i  hafvet  så  långt  han  kunde  och  sedan  halade  in. 
Också  var  hans  fångst  vanligen  högst  knapp  och  dålig  och  om  aftnaren 
hämtade han oss sällan mer än tre fyra fiskar, som jämnt upp spisade oss. Jag 
lefde här ett högst underligt lif, så nära en natur menniska som möjligt; gick 
dagen öfver naken, blott med ett skynke om midjan, och badade mig i hafvet 
flere gånger om dagen på ett utomordentligt godt simmställe. För öfrigt strök 
jag  om  kring  de  branta  bergsklipporna  längs  stranden  och  skådade  ut  åt 
hafvet  efter  segel.  Nästan  dageligen  hamnade  ock  här  något  dylikt;  men 
kommo alla söderfrån och syftade mot Norr. Då samlades alle fiskare som 
funnos här när och fjerran och antingen bytte sig med den fisk de till äfven-
tyrs hade eller tiggde sig [av] skeppsfolket litet mjöl och ris eller, hvad ännu 
kärare var för dem,  tobak och understundom då något fartyg seglade förbi 
utan att hamna, simmade de ut till det kanske en versts väg och hämtade sin 
vinst tillbaka bunden på ett knyte på hufvudet. Men hungern har ingen lag. 
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Det var ofta skräckligt att se huru de ledo af hunger: mången hade ej smakat 
bröd på långa dagar och då de ofta om morgonen samlades till mitt caffé och 
jag af mitt bröd delade några bitar åt mine tvänne män, var det med afunds 
ögon som de öfrige sågo derpå. Men jag hade sjelf ej mera än min lilla mjöl-
säck och här stod intet att köpas. Det oaktadt då någon beredde sig sitt mål 
och satt sig att förtära det försummade han alldrig att inbjuda alle närvarande 
till deltagande der i med det vanliga bismillah. Detta är en sak som alldrig 
får glömmas och det är intet hos Araben som anses för ett så starkt bevis på 
kufr och på en Noṣrâni som att ej upprepa denna inbjudning till hvarje närva-
rande eller hvarje ankommande eller förbigående då du sitter och förtär ditt 
mål.  Detta  är  bland  Araberne  sinsemellan,  åtminstone  bland  dem  som 
dagligen  äro  och  lefva  tillsammans,  blott  en  tom  formel;  ty  den  inbjudne 
antager vanligen alldrig inbjudningen; men [av] en främmande såsom jag, en 
som ej hör till dem afslås den sällan. Det är ock derföre jag, dock allt efter 
omständigheterna tagit för princip att ej upprepa dessa ord af denna inbjud-
ning; åtminstone gjorde jag det ej här utan föredrog att ge återstoden af mitt 
mål åt de, som voro liksom mine män. Stadsbon stänger sin dörr och bedu-
inen  flyr ofta  i quinno afdelningen af  sitt  tält  för att  få äta  sitt mål  i  fred; 
någon gång har jag äfven sett att han gömmit undan matkärlet för en ankom-
mande; men alldrig har jag sett en Arab glömma inbjudningen bismillah till 
den som ser honom sitta och äta. Så absolut som man vanligen tror är Arabens 
frikostighet ej – den är underkastad otaliga conveniens reglor och undantag, 
som jag dock här ej kan gå in på. Sex dagar lefde jag här. Under denna tid 
hade ingen båt här hamnat utom de fartyg, som kommo med pilgrimer från 
Alḥegâz och gingo till Suez. Det är mycket vanligt att desse pilgrimer gå här 
i land, uttröttade och utledsnade som de blifvit af den ofta långa och besvär-
liga resan på hafvet, lega sig här kameler af beduinerne, som af de här bosatte 
fiskarna underrättas om pilgrimernes ankomst och antal, och gå till lands till 
Alṭôr och derifrån vidare till Kairo. Sådane karawaner af pilgrimer hade flera 
ankommit i Alṭôr under min sejour der och äfven härifrån såg jag några gå af 
lastade med pick och pack och tross af Zemzem vatten etc. af det egna som 
alltid  utmärker  återvändande  pilgrimer.  Slutligen  den 22  Januari  hamnade 
här  en  liten  båt  tillhörande  en  bland Muzeini  bosatt  beduin,  som  nu  åter-
vände från Moeileḥ. Under hela denna tid nämligen hade härfrån varit stark 
och ifrig communication mellan dessa stränder och den östra sidan af hafvet. 

b r e v  ·  3  a u G u s t i  1 8 4 7  –  8  j u l i  1 8 4 9

WALLIN V.indd   177 1.12.2014   11.35



178

G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

En  stor  del  af  Muzeini Araberne  och  ännu  flere  af  Ḥeteim  ha  små  båtar 
liknande våra skötbåtar och med dem skära de öfver till Westra sidan, som 
de underligt nog kalla barr  alʽagam och hämta derifrån  från öfra Nildalen 
hvete och mais,130 dels åt sig sjelfve dels och det hufvudsakligen nu åt den 
återvändande och dessa dagar i Almoeileḥ inträffade pilgrimskarawanen. Då 
jag inträffade i Alsharm befunno sig just alla dessa båtar på Östra sidan för 
[att] handla med pilgrimerne och den ofvannämnda  i dag återkomna båten 
var den första som hunnit tillbaka. Som jag nu ej kunde hoppas finna någon 
båt, som för egen räkning ämnade sig öfver till andra stranden och jag dess-
utom fått nog af mitt naturlif i Alsharm och min matsäck äfven började bli 
slut, fann jag nödigt antingen förmå egaren af nämnda båt att föra mig öfver 
eller att lega mig kamel och till land gå kring den långa ʽAkaba viken. Jag 
begaf mig således  till Skepparen som höll på att  tackla af sin  lilla båt och 
hala upp den på  land  till  nästa  färd.  Jag började  så  fråga honom och  fann 
honom villig att gå tillbaka; men på min fråga om legan fordrade han först 
160 piaster. Det var mig i alla fall ett godt tecken – jag kunde och var villig 
att i värsta [fall] uppoffra denna summa, ehuru vid lägenhet ej haft att betala 
mer än 5 till 10 piaster. Här börjades nu det tråkiga i ett orientaliskt köpslag; 
jag  bjöd  och  tystnade,  aflägsnade  mig  och  blef  tillbaka  kallad  tre  fyra 
[gånger] med mera af de härvid vanliga odrägliga manövrer. Slutligen stan-
nade vi vid 95 piaster och utsatte följande dagen till afresa. Han sjelf skulle 
emellertid bege sig hem till sin familj och jag skulle följande morgon stiga 
om bord och i sällskap med en hans man och hans svarta negerslaf bege mig 
till en hamn belägen längre mot öster på stranden och der skulle han följande 
dagen infinna sig mot aftonen. Allt utfördes såsom öfverenskommet var och 
om natten mellan den 23 och 24  infann sig skepparen och vi gåfvo oss  till 
sjöss ännu samma natt vid middnattstid. Det var föga väder, en svag kultje 
från W, men hafvet brusade och vräkte stor gammal sjö. Före sol[upp]gången 
gingo vi  längs ön Teiran och här  föll  öfver oss  en  liten  regnskur och kort 
derefter sedan solen gått upp, började kultjen friska  i och sjögången stiga. 
Som vinden var god kommande från akterut hoppade vår lilla båt raskt fram. 
Men vi funno snart för godt att refva segel, h.e. här hala ned det enda stora 
Latinska  segel,  som båten bär och hissa  i  dess  ställe  ett mindre  af  samma 
form, hvarmed hvarje båt och hvarje skuta är försedd, såsom våra fartyg med 
stormsegel. Vi gjorde vårt morgonmål på dadlar och annat hvad vi hade och 
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ämnade koka vårt caffé, men fann vädret för starkt att  tillåta det. Vi gingo 
raskt  fram och  jag  fröjdade mig att  åter vara på hafvet och gunga på dess 
vågor, ehuru jag ej kan neka att små molnstoder i Wester ingåfvo mig fruktan 
och  syntes mig  onda  förebud. Emellertid  ökte  sig  kultjen  stundeligen  och 
växte till storm och på topparne af de höga vågorna fräste skummig fragga 
som blåste i våra skägg då vi skådade akterut bakom oss. Böljan som kom 
var  högre  än masten  på  vår  båt  och  hotade  i  hvarje  ögonblick,  såsom det 
syntes, sluka oss. Jag gjorde anmärkningen till skepparen att vinden var allt 
i  tilltagande och att de små molnen som stodo i wester  intet godt betydde. 
Han bejakade det med det vanliga beduin uttrycket aʽûdso billah (som dock 
i deras mund låter aso billah) och mente att detta väder ej var vanligt väder 
(hawa ḳânôn)131 och att i sådant väder hafvet ej befärdes. Oaktadt det oroande 
läge, kunde jag ej hålla tillbaka ett småleende öfver hans uttryck – han ville 
sätta för Herren, för den blinda naturkraften samma regel (ḳânôn) som för sig 
sjelf och för menskliga förhållanden; men så är Araben, och hvem är ej så? 
Han mäter sin Herre och sin natur mer eller mindre efter sig sjelf. Oron var 
emellertid målad  i alla våras ansigten på den  lilla båten – och vi  suto alle 
tyste skådande än framför oss än bakom oss. Förut hade vi en liten ö kallad 
Shushwé, dit vi syftade för att hinna hamn och räddning; akterut de förfär-
liga vågorna, som skymde oss solen och hotade att sluka oss. Min öfverty-
gelse var då, såsom den är nu att, hade vi ännu måst kämpa blott 5 minuter 
mot den förfärliga sjön och den rytande stormen, hade hafvet begrafvit oss 
och den spån, åt hvilken vi anförtrott våra lif, i sitt djup eller sönderslagit oss 
emot öns klippstränder och jag är så mycket mer öfvertygad derom, som jag 
sedan  från  den  hamn  vi  hunno,  såg  stormen  vara  tilltagande  ännu  under 
ungefär en half timmas tid; men vi hade redan böjt förbi udden af den lilla 
ön Shushwé och gingo här på vatten, under hvars yta på famns djup ströko 
långa korallgrund, hvilka bröto vågornas kraft och äfven här då vi gingo i le 
af ön och vände segel snedt emot vinden sydde vår båt så att vi togo vatten. 
Vi hade emellertid hunnit hamn och kastat vår lilla dragg; och ehuru hamnen 
var hvarken god eller säker prisade vi Herren, som räddat oss från ett synbar-
ligen oundvikligt hafveri. Skepparen gick nu i land för att från bergen skåda 
ut åt hafvet och på vinden, och jag lade mig i båten att sofva för att godtgöra 
den halft genomvakade natten. Men jag hade knappt hunnit slumra in för än 
jag blef väckt af båtens rörelse, som man flyttade från ena platsen  till den 
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andra  i  den  dåliga  hamnen  och  af  skepparen,  som  nu  kom ned  sedan  han 
spejat omkring på vädret. Det hade nu nämligen slagit om till NW och aftagit 
i häftighet och som vi voro  långt  ifrån att vara väl och  lugne  i den hamn, 
hvari vi ankrat, uppmanade oss skepparen att åter bege oss till sjöss. Jag kan 
ej  just säga att  jag var särdeles villig härtill; men fann att dock egentligen 
ingen fara mera var. Vi gåfvo oss så ut ungefär middagstid från vår hamn och 
funno, då vi kommo till fjäls, hafvet väl ännu högt och upprördt, men betyd-
ligt lugnare än på morgonen. Vi blefvo ock nu sjelfve gladare, kokade vårt 
caffe och åto dadlar och skepparen satt vid styret och gnolade oupphörligen 
på en stroph från Abo Zeid ”lugnt sofver den, hvars hjerta fritt från sorger 
är”  (inâm  aladsi  ḳalbo  min  alhamm  khâli).132  I  god  tid  på  eftermiddagen 
närmade vi oss den större ön Boraḳân och de långa korall skär och klippor, 
som stryka  rundt deromkring. Här passerade vi  ett  litet ungefär  två  famns 
bredt pass eller rättare hål mellan tvänne sådana refvar, der sjögången och 
vattnets dragning var så stark som i en fors och förde vår  lilla båt med en 
sådan snabbhet nedåt att  [jag] oundvikligen  tyckte hafvet ville draga oss  i 
dess  djup. Det  räckte  blott  ett  ögonblick,  hvarunder  jag  ovillkorligen  och 
omedvetet fattade med mina båda händer i sudkanten och då vi lyckligen åter 
voro ute  från hålet vände  jag mina  förundrade ögon åt  skepparen med det 
vanliga uttrycket ja subḥân allah och fick till svar: albaḥr murr.133 Men dess 
bitterhet var åtminstone för denna gång nu slut: vi hamnade i en god hamn 
på ön Boraḳân och knappt hade vi  fått draggen i sjöbotten och seglet ned, 
förr än de båda männerne begåfvo sig i land för att fiska. Härmed sysselsätta 
sig alltid sjöfolket här, så snart de äro lediga. De lyckades dock nu ej särdeles 
i sitt fiskeri hvad egentlig fisk beträffar; deremot hämtade [de] efter en kort 
stund ett stort förråd af en sorts snäckor eller ostron som de kalla buṣr och 
hvars kött är ypperligt. Detta brynadt i smör och lök (ḳushw) och ris kokad 
på denna sås, efter behof utspedd med vatten är en såflingsrätt hos folket här 
och  bildade  äfven  denna  afton  vår  quällsvard  i  vår  hamn,  deri  vi  blefvo 
natten öfver. Följande morgonen bittida gåfvo vi oss åter ut och seglade nu 
för en liten Nordlig kultje på det fullkomligen lugnade hafvet och det [var] 
svårt att i dag igenkänna i det detsamma som i går hotat oss med undergång. 
Vi närmade oss nu allt mer och mer den Arabiska stranden och betraktade 
från sjön de höga berg, som här dra sig liksom en oöfverstiglig mur på något 
afstånd  från kusten och bakom sig gömma öknens haf  af  sand. Den 25  på 
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förmiddagen landade vi i Moeileḥs dåliga hamn och som min skeppare här 
hade vänner och stamförvandter af araber Beni ʽÖkbá, till hvilka ursprung-
ligen [han] hörde, fann jag mig genom hans förmedling en boning i en liten 
så kallad Bekkâr h.e. en af palmquistar uppförd och af palmblad täckt koja. 
Min värd var en ung beduin gosse omkring 15 år och min värdinna hans mor, 
en nyter  jämnförelsevis snygg och mycket pratsam gumma. Staden är som 
Du vet en station på Pilgrims vägen från Egypten till Mekka och har derföre, 
såsom alla dess systrar ett kastell med tämmeligen dålig garnizon. Den öfriga 
delen af befolkningen består mest af småningom bosatt blefne beduiner, som 
bo dels i tält dels i palmkojor och blifvit ägare af Palmplanteringar, som här 
finnas i icke obetydlig mängd. De lefva ett lif mellan nomad och stadsbo och 
eger vanligen hjordar, hvarmed de under vårbetet drar ut  i närmaste öken. 
Staden har genom sina  trädgårdar,  dess  läge vid  sjöstranden och under de 
närbelägna höga bergen ett  trefligare utseende än de  flesta  jag sett  i dessa 
trakter.  Den  är  ock  sålunda  vigtig  att  den  är  provianteringsplatsen  för  de 
omkring nomadiserande beduinerne, Ḥoeiṭât och Beni ʽÖkbá och till största 
delen  äfven  för  den  stora  stammen Maʽâzé,  som  från  Syrien  och  Ghazzé 
trakten  nomadisera  ända  hit  till  lande[t] Ḥesmé,  beläget  på  östra  sidan  af 
bergsträckningen. Äfven innevånarne i den lilla vid Syriska pilgrims vägen 
belägna staden Tebûk hämta till en del sitt mund förråd härifrån. Men som 
här ej finnes någon egentlig hamn och den dessutom ej just ligger i vägen för 
de mellan Ḥegâz och Egypten gående fartyg, äro alla förnödenheter här dyra 
och prisen nästan dubbla mot de gängse i dess närbelägna systerstad Alwegh. 
Jag var besluten att i alla fall ligga här öfver 6–10 dagar för att samla under-
rättelser från öknen och de särskilda stammarnes förhållanden till hvarandra 
och derefter  bestämma den väg  jag borde  ta. Detta  lyckades mig ock  lätt. 
Som jag var bosatt på sätt och vis hos en beduin familj och min caffé panna 
dagen  öfver  stod  på  elden,  hade  jag  oupphörligen  besök  af  beduiner,  som 
från närmaste öken befunno sig här  i göromål och min  lilla palmkoja blef 
nästan som en gästgifvargård – hvarken dag eller natt var jag ensam. Bland 
desse Beduiner var  en medelåldrig man af den  lilla  stammen Beni  ʽÖkbá, 
hvilka ursprungligen staden Moeileḥ tillhör och fordom utgjort den mäkti-
gaste stam här; men nu blifvit spridd åt särskilda håll och så sammansmältit 
till obetydlig. Hans namn var Ḥasan och en af de förståndigaste och raisona-
blaste  beduiner  jag  sett  och  dessutom  van  vid  städers  lif  och  stadsboars 
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seder. Han  förbant  sig  att  när  jag behagade  föra mig  till Tebûk,  dit  vägen 
efter  omständigheterna,  vore  säker  och  derifrån  kunde  jag  lätt  komma  till 
Teima och så vidare till Shammars land och Negd. En annan väg kunde jag 
ta till Alwegh och derifrån öfver Alʽelà och Medain Ṣâleh till Negd;134 men 
den  förra  var  geradare  och  ej  underkastad  så  många  omständigheter  och 
äfven säkrare. Hasan skulle emellertid gå hem till sin familj och sitt tält, en 
dagsresa från staden och efter 10 dagar vid nymån skulle han återkomma hit 
för att afhämta mig. Med denna öfverens kommelse lämnade han mig. Jag 
blef dock ej ensam. Beduinerne här fortforo att anse min palmkoja som en 
gästgifvargård eller som ett ofentligt caffe och de stunder jag var fri från dem 
satt min pratsamma värdinna, en ej alltför gammal enka, och underhöll mig 
med sitt prat. Detta allt var sällskap, som till det mesta roade mig och nära 
nog min smak; men jag hotades af ett värre och sämre sällskap. Redan den 
andra dagen nämligen efter min ankomst hit hade jag haft besök af tvänne 
unge män, sönerne af den förnämste person i staden, hvilka under förevänd-
ning att rådgöra mig i föregifna sjukdom kommo troligen för att speja ut mig. 
De  voro  dock  tvänne  oförargelige  unga  män,  af  hvilke  jag  intet  hade  att 
frukta – de voro blott deri  litet  tråkige att de  som vanligen alla  små stads 
petit-maitror hade från hufvudstaden, som de besökt några gånger under sitt 
lif, tillegnat sig så kallade finare seder och bildning och mera hyfsadt språk. 
Så flög beständigt på deras tunga Kairos ja sîdi! och genâbek och ḥaḍratek i 
stället för Arabi[e]ns enkla anta etc.135 af det fina språk och den attiska bild-
ning  i  från  hvilken  jag  redan  under  min  korta  frånvaro  från  Kairo  börjat 
afvända mig  för den enklare och mig älskligare beduindialekten. Följande 
dagen efter detta besök fick jag en invitation att komma upp till kastellet att 
dricka caffé hos dess befälshafvare. Jag hade egentligen ingen lust att antaga 
denna inbjudning emedan jag visste att jag der skulle få blott turkiskt säll-
skap,  som  jag alltid undviker  så mycket  sig göra  låter; men som   jag nu 
hvarken orsak eller ursäkt hade att afslå inbjudningen begaf jag mig upp till 
kastellet. Det är ett af de största som finnes på pilgrims vägen och skall vara 
byggdt af Sultan Selim men håller nu på att förfalla såsom allt i det turkiska 
riket.136  Jag  emottogs  här  uti  den  så  kallade Diwan  i  sje[l]fva  portgången 
eller förstugan af Kastellet, hvilken plats här vanligen är den bästa af hela 
huset i anseende till det friska luftdrag som spelar i porten. Omkring väggarne 
af denna förstuga äro uppbyggda soffor eller bänkar kallade maṣṭaba meṣâṭib, 
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på hvilka mattorna utbredas. Här emottogs  jag nu af ett  råd af 4 personer, 
kastellets befälhafvare och stadens förnämsta personer. Sedan jag efter den 
korta selâm helsningen intagit min plats i det mig anvisade högsätet uppre-
pades  de  vanliga  härpå  följande  välkomst  complimenterne.  Under  deras 
besvarande  och  återupprepande  från min  sida  tog  jag mig  tid  att  betrakta 
mina examinatorer; ty jag visste alltför väl att jag var kallad hit till examen. 
Närmast till venster hade jag en äldre man med tjockt yfvigt bäcksvart glän-
sande skägg, lång näsa och långdraget ansigte och skarpt markerade om ock 
ej egentligen vackra eller uttrycksfulla drag,  rätt en  typ af den äkta osma-
niska racen. Till höger hade jag en ung ljus lätt man, som med sitt matta öga 
och  sina  smått  insjunkna  kinder  vittnade  om  svag  hälsa  och  någon  inre 
tärande sjukdom. Med sitt ärliga något melancholiska utseende påminte han 
mig om våra Tatarer.  Invid honom i hörnet af Diwan satt en ung man som 
med sitt  fryntliga  runda ansigte gaf mig bilden af en Grekisk Epicuré och 
midt emot honom i andra knuten af Diwan satt en annan ung man med tunt 
svart skägg, hvarpå jämnte det egna charakteristiska uttryck af förstånd som 
låg i hans fina drag, jag genast igen kände i honom en Arab. Sedan nu den 
yttre besigtningen troligen ock från deras sida af mig var gjord och höflighe-
tens  fordringar  äfven  tillfyllest  gjorda  öppnade Osmanlin  examen med  att 
fråga mig om jag talade Turkiska. Detta är mig alltid här den försmedligaste 
fråga; men nu såsom så ofta förr undgick jag den med min fråga till frågaren 
om han ej talade persiska. Så mycket gladare besvarade jag den mig härefter 
gjorda frågan om jag ej talade Arabiska med det äkta beduin uttrycket: belà 
wallah.137  Sedan  vi  nu  så  förstått  hvarandra  fortfor  Osmanlin,  som  i  allt 
tycktes vara hufvudpersonen, att fråga mig de härpå närmast följande frågor, 
hvarfrån jag var. Då jag härpå svarade att jag var Rysk undersåte från Kazan, 
blef jag såsom oftast vid dylika tillfällen frågad om nyheter från Kaukasien 
och  om  den  här  särdeles  omskrikne  Sheikh  Shâmil.  Jag  visste  i  sanning 
härom ingenting annat än de fabelaktiga historier som gå här mellan Musul-
män om denne man; men jag kunde ej neka mig nöjet att plugga palt i den 
dumme  Osmanlin  och  skratta  öfver  [hans]  tjocka  skägg.138  Jag  berättade 
honom otroliga saker och kunde ej hålla mig i från att retas med honom öfver 
Sultanens svaghet och Rysslands styrka etc. Han upprepade härunder stun-
deligen den vanliga admirations interjection af jǎ-ǎ-ǎ såsom ett uttryck af sin 
dumma förundran och öfvergick sedan småningom till frågor i medicin. Dem 
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slutade  han med  frågan  om  jag  hade  bot  för  värk  i  en  carierad  tand,  som 
plågade honom. Som jag ej hade lust att spendera på honom något af den för 
egen räkning medtagna creosot, så mycket mindre som jag visste att turken 
anser sig göra en läkare en ära blott med att låta honom curera sig, rådde jag 
honom till att dra ut det och erbjöd min nyckel härtill och skadefröjdade mig 
smått att få plåga den tjockskäggige turken härmed. Men han mente så klok 
var  han  sjelf  och  om han  ville  rycka  ut  den  kunde  han  göra  det  utan min 
hjelp. Härmed voro hans  frågor  slut och Tatarturken började nu  sina. Han 
hade genom beständiga här mycket vanliga snufvor känt sin hälsa försvagas 
på de sednaste år: hans öron hade blifvit förstoppade och hans hörsel och syn 
försvagade etc. etc. och frågade mig om bot och medel häri. Jag gaf honom 
de bästa råd jag visste och pratade hit och dit öfvertygad som jag var att han 
ingenting skulle göra utan lämna allt i Herrens hand. Men icke nöjd härmed 
började han göra mera directa examinations frågor, bland hvilka jag påminner 
mig om huru många ställen på menniskans kropp, som kunde låtas till åder. 
Jag svarade att hvarje åder på menniskan kunde öppnas och att i de flesta fall 
det vore fulleligen likgiltigt hvilken som ådrades. Men nej! det var ej så. Det 
var 24 eller 72, jag mins ej mera rätt, ådror som kunde öppnas efter läkares 
reglor och hvar och en  i  sin  särskilda  sjukdom.  Jag  lät honom behålla  sin 
tanke  för  sig;  hvartill  skulle  gagna  gräl?  och  lät  honom  fröjda  sig  öfver 
tanken att veta mera och bättre än jag. Grek turken hade inga frågor att göra: 
han begagnades af de tvänne andre blott då och då att öfversätta och förklara 
arabiska ord och uttryck, som de ej förstodo. Detta var ju ock alltid Grekens 
ställning under turken: han var hans tjenare och hans tolk; men just derföre 
hans tolk emedan han visste mer än hans herre. Turen var nu åt Araben att 
göra  frågor; och äfven  i dem förnekade han ej sitt ursprung. Han  lämnade 
medicin  och  frågade  blott  om  hvart  jag  tänkte  mig.  Och  [då]  jag  härpå 
svarade att jag ämnade mig till Negd och dess öfverherre Feyṣal frågade han 
hvad jag hade att göra hos honom. Jag svarade kort om godt att jag hade att 
träffa honom och att jag hade bref till honom. Med en Arabs nyfikenhet ville 
han  veta  från  hvem brefven  voro; men  fick  hålla  till  godo med  den  korta 
förklaring  att  de  voro  från män  i Kairo. Härunder  hade vi  nu druckit  vårt 
caffé, som i förbigående sagdt var så dåligt att jag hade nog af det af en kopp, 
och rökt åtskilliga pipor och som jag tyckte mig ha nog af denna diwan steg 
jag upp med det vanliga asallim ʽaleikum och begaf mig till min lilla men ej 
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otrefliga palmstuga. Här fann jag i min pratsamma värdinna ett vida trefli-
gare sällskap än det jag lämnat och hvilket jag ock ej mer under min sejour 
här  besökte. Troligen voro  äfven de  lika  litet  belåtne med den  examen de 
gjort af mig som jag sjelf; ty de besvärade mig ej vidare hvarken med inbjud-
ningar eller besök. Deremot fortfor jag att ha besök af beduiner, hvilka mitt 
goda caffé troligen tillockade som alltid stod att fås hos mig och till äfven-
tyrs äfven då och då dadlar och bröd, som jag framsatt för en och annan. Men 
jag  hade  åter  här  att  dras  och  kämpa  med  mina  gamla  fiender  bölderna. 
Redan i Alṭor och i Alsharm hade en och annan liten böld kommit fram; men 
utan att särdeles plåga eller hindra mig i rörelse. Här nu började de ilskas och 
längs  högra  lårbenet  och  dess  vada  uppstego  stora  elakartade  bölder,  som 
hindrade min gång och flera dagar lade mig orörlig på min bädd. Bland de 
hundra kanske tusen tals bölder jag under mitt lif haft att kämpa med, kan jag 
sällan påminna mig några som så plågat mig, som dessa. De hindrade mig 
äfven att tillfredsställa det bästa nöje jag här hade att nämligen bada i hafvet. 
Detta hade jag ingen dag försummat allt sedan jag kommit till Alṭor; men här 
måste  jag  nu  upphöra  dermed  för mina  bölders  skull. Man  hade  på  andra 
sidan hafvet med äkta arabiskt hyperbol talat om [för] mig den rikedom på 
mjölk och smör, som skulle finnas här och i det fattiga lifvet i Alsharm kan 
jag ej neka att munden vattnades på mig vid dessa berättelser och vid tanken 
på mjölk, hvarefter jag egentligen särdeles längtade. Jag fann detta dock på 
ort och ställe helt annorlunda. Väl hade i dessa trakter detta år fallit ymnigt 
regn  som  lät  folket  hoppas  stor  välsignelse  efter  tvänne  högst  fattiga  och 
svåra år; men det var ännu för tidigt, hvarken hade boskapen ännu fullkom-
ligen aflat eller hade betet hunnit sin fulla gröda. Så var det ganska litet som 
de kringnomadiserande Beduinerne hade att hämta hit till torgs af mjölk eller 
slagtdjur  eller  andra  lifsförnödenheter  och  jag  var  härmed  visad  på  min 
vanliga res och ökne kost, bröd, som jag dock till största delen fick bereda 
och baka mig sjelf i aska, och dadlar och ris. Emellertid uppgick i början på 
februari den första vårmånadens nymån och sedan nu mina bölder kommit 
till supporation och värken upphört, började jag tänka på att komma vidare 
fram på min väg. Min tillämnade reskamrat Ḥasan hade ännu ej infunnit sig 
och ej låtit höra av sig ehuru jag sänt till honom bud med beduiner och då nu 
några dagar redan förflutit efter nymånen och just nu en liten båt gjorde sig 
färdig härifrån att färdas till sin systerstad Alwegh började jag fundera att ta 
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vägen  dit.  Båten  skulle  gå  dit  för  att  hämta  det  här  af  beduinerne  starkt 
fordrade hvete och mais, sedan de här magazinerade proviant förråd redan 
till största delen blifvit uppköpta. I Alwegh äro såsom jag ofvan före antydt 
alla pris ungefär hälften af de  i Almoeileḥ. Dess ypperliga hamn, deri alla 
fartyg som gå i detta vatten ankra, dess närhet till Alḳoseir och den genom 
denna  stad  beständiga  communication  med  det  rika  öfver  Egypten  äro 
orsaken härtill och så har den blifvit proviant stället icke allenast för omkring 
den  boende  beduiner  såsom  Beli  och  Foḳarâ  och  flera  andra  af  Eneze 
stammen  utan  äfven  genom  Almoeileh  för  flera  Nordliga  beduiner.  Allt 
kommer från Egypten, hvars välsignelse räcker till åt den hungrige beduin 
och den af missväxt i nöd komne Europén. Dock bör jag anmärka att bedu-
inen  ej  tycker  om  det  Egyptiska  hvetet;  han  föredrar  det  syriska,  föregif-
vande kanske ej utan orsak, att det är välsmakligare och spis[s]ammare och 
om han kan, beger han sig med några kameler den långa vägen till Ghazzé 
och, såsom han uttrycker sig, mät[t]er der sitt hvetesbehof  för halfva eller 
hela året. Du kanske tycker det underligt att beduinerne här ej sjelfve gå den 
korta  vägen  till Alwegh  till  lands  och  der  för  billigare  pris  uppköpa  sina 
behofver; men  det  är  vägens  osäkerhet,  som  förhindrar  dem derifrån. Här 
nomadisera många olika stammar och de fleste stå i det förhållande till hvar-
andra att den ene har rätt plundra och taga den andres boskap. Det är derföre 
de föredraga gå till Almoeileḥ om ock prisen der äro högre. Men för att åter-
komma  till mig och mina  funderingar  till  fortsättande  af  resan –  jag hade 
redan  talat med  skepparen  för den  lilla båten och var  färdig att bestämma 
frakten,  då Ḥasan  alʽökbi  skickade mig  bud  att  följande  dag  sjelf  infinna 
[sig]  och  nu  anförtrodde  han  mig  nyckeln  till  sitt  visthus  här.  Sheikher 
nämligen och betydligare män af  sådane beduiner,  som bo omkring städer 
eller  fästningarne  på  pilgrimsvägarne  erhålla  af  kastellets  befälhafvare  en 
boda  [eller]  ett magazin  till  visthus och  förrådskammare. Beduinen  älskar 
nämligen  ej  ha  i  sitt  tält  mer  än  sitt  behof  för  närmaste  få  dagar.  Det  är 
hufvudsakligen af fruktan för ovänstammars öfverfall; men ock af den erfa-
renhet han gjort att ingenting räcker eller har välsignelse med sig, som han 
har i sikt under sina ögon. Att göra, att ega ingenting vidare än för tillfällets 
behof, att ej spara till morgondag och ej tänka derpå är i allmänhet principen 
i en beduins lif och huru ofta, då jag förebrått dem deras brist på beräkning 
och  ordning  i  alla  deras  förhållanden,  har  jag  ej  fått  det  svar:  i  morgon 
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kommer din fiende och tager din egendom och hvad gagnar dig då annat än 
hvad du har i din mage? Och i sje[l]fva verket beduinen äter alltid allt hvad 
beredes. Alldrig blir någonsin något öfver. Men just derföre bereder han ock 
allt för tillfället. Mjölet males för hvarje gång han skall äta och caffet brännes 
för hvarje gång han vill fröjda sitt sinne med denna dryck et sic in cæteris.139 
Men å ena sidan denna erfarenhet att hvad i dag är ditt i morgon kanske är 
en annans och å andra sidan fasta och troligen hos intet annat folk så djupt 
rotade förtröstan på Herrens nåd och att Han afskär  ingen sina håfvor (ma 
jiḳṭaʽ rizḳi aḥad),140 gör beduinen lugn i de i våra ögon ofta mest förtviflade 
förhållanden.  För  att  nu  i  händelse  af  fiendtliga  öfverfall  äga  så  litet  som 
möjligt  i  tälten  och  för  att  dock  nolens  volens  åstadkomma  någon  sorts 
ekonomi har beduinen vanligen sina egentliga förråd aflägsnade från sitt tält 
antingen  i  enkoms  dertill  uppbyggda  visthus,  såsom  jag  sett  hos  Ṭowarâ 
stammen, eller under  jorden  i  stora dertill gräfvade gropar  såsom  i Syrien 
hos Teyâha eller, om någon stad finnes nära i något magazin deri. Ett sådant 
hade nu ock min reskamrat Ḥasan i Moeileḥ och det var nyckeln dertill han 
nu  skickade  såsom  tecken på  sitt  förtroende  jämnte  löftet  att  följande dag 
sjelf infinna sig. Han höll ock ord; och sedan jag provianterat d.v.s. fyllt en 
lädersäck med mjöl och en annan med ris och ett tredje likaledes läderkärl 
med smör och ett fjerde ditto med dadlar gåfvo vi oss den 10 Februari ut från 
Almoeileḥ, der jag tillbragt 16 en sjuklings dagar. Vår väg gick först längs 
pilgrimsvägen; men vi lämnade den och hafsstranden snart för att vika uppåt 
åt  de  små  sträckningar  af  sandstensberg,  som  ligga  mellan  den  egentliga 
stranden och den höga bergsträckningen af granit. Det var  ej utan  längtan 
och oro som jag härifrån såg den sista afskedsblicken af det haf, vid hvars 
stränder jag så länge dröjt. Jag hade en lång och osäker väg efter min plan att 
göra  förr  än  åter  skulle komma  till  hafs och  jag har  ej  än hunnit  ut. Efter 
solens  nedgång hunno vi min  ledsagares  tält  i  en  liten  dal mellan  de  låga 
sandstensbergen.  Som  hans  lilla  stam  i  allmänhet  är  fattig  på  fårahjordar, 
men rik på kameler i jämnförelse till sina grannstammar, hade min värd intet 
passande slagtdjur att offra till välkomst hälsning åt sin gäst; men han fram-
satte  hvad  mig  kärare  var,  en  stor  trädskål  med  skummande  kamelstods 
mjölk och derpå ett fat af den vanliga risgröten. Vi voro beslutna att quar-
stanna här några dagar öfver och som mina ännu knappt helade bölder gjorde 
mig något invalid hade jag intet deremot utom nöjet jag väntade mig att åter 
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lefva i ett beduin tält. Men utom dess fann jag att min reskamrat hade specu-
lerat på mig och min medicinska konst. Han hade, då vi kommo öfverens om 
hans lega för sig och sin kamel yttrat att jag ej vore såsom vanlige resande; 
jag hade såsom medicus och vaccinatör att dröja här och der öfver hos araber 
och han fordrade derföre af mig större lega än den vanliga. Men jag svarade 
honom att [jag] ingalunda hade för afsigt att förtjena något hos dessa Araber; 
de voro, om ej fattige, åtminstone ej försedde med pengar; och jag ville och 
kunde ej såsom förre här resande vaccinatörer, ta smör och boskap för min 
konst och mitt besvär; funne han, Ḥasan min reskamrat, för godt att här och 
der dröja hos Araber och vi till äfventyrs skulle förtjena ville jag med honom 
dela min förtjenst på hälften; i annat fall fann jag mig färdig att gå gerada 
vägen till Tebuk. I alla fall hade jag låfvat honom stanna några dagar öfver 
hos honom  för  att  vaccinera hans barn och om möjligt  curera hans hustru 
från en i hela Arabien, men i synnerhet här i Almoeileḥ mer än annorstädes 
förekommande  sjukdom  i  lefvern.  Den  nämligen  hårdnar  och  faller  ned 
under refbenen och för orsakar den som lider deraf om ock egentligen ingen 
smärta  eller  sjukdom,  dock  alltid  en  försvårad  mat  smältning  och  andra 
olägenheter. Också fick jag lof redan följande dagen taga upp min från Kairo 
medtagna vaccin för [att] ympa den på ett halft tjog barn här. Troligen finnes 
intet folk åtminstone ej i Orienten, som äro så måna och angelägna om att få 
sina barn vaccinerade, som beduinerna. Hufvudorsaken härtill torde förnäm-
ligast vara den af dem gjorda och äfven af mig i en stor mängd af fall obser-
verade, erfarenhet att den som kopporna träffa, ofta för återstoden af sitt lif 
göres oförmögen att blifv[a] fader för barn. Detta är hos beduinen den största 
tänkbara olycka, till hvars förekommande alla uppoffringar äro honom lätta. 
Det är  för ungefär en mans ålder, då den  första vaccinatör kom till bedui-
nerne  i dessa  trakter och sedan dess har de dels sjelfve sins emellan öfvat 
denna  konst  dels  ock  blifvit  af  vaccinatörer,  till  större  delen  christne, 
kommande från Egypten eller Syrien. Men svårigheten, ja ofta omöjligheten 
att conservera ympmaterian i den starka hettan, har gjort flere af desse vacci-
natörer  till  ljugare  och  bedragare  i  den  misstänksame Arabens  ögon  och 
hvarje ny som besöker dem hålla de för en dylik; de tro att han är kommen 
att taga deras pengar utan afseende på om hans vaccin gör verkan eller ej. Jag 
förklarade dem nu såsom alltid förr att  jag intet ville ha af dem förr än de 
sågo  verkan  af  vaccinen  och  icke  såsom  förre  vaccinatörer  tage  något  på 
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förhand förr än sjelfva koppan stege upp och detta nu vann mig deras förtro-
ende. Men huru  det  var,  antingen den  från Kairo medförda  vaccinen  i  sig 
sjelf  var  svag  eller  den  under  två  månaders  resa  om  ock  under  vintertid 
förlorat sin kraft; den slog fel utom på en liten gosse min värds lille son. På 
alla de öfriga slog min ympning  fel. För öfrigt  fick  jag vara  tämmeligen  i 
fred för läkarhjelp sökande; jag har småningom under min praxis här lärt mig 
afskrämma dylika; en läkare här måste vara en stor charlatan och stor pratare 
om han vill ha patienter; måste med eder och försäkringar låfva bota åratals 
gamla  rheumatismer  och  gikter  på  en  eller  två  dagar;  den  som  hotar  den 
sjuke med en kur af 20–30 dagar, han slipper snart bli hjelpsökt. Och om ock 
någon går in på en sådan kur har jag lärt mig tusende undflykter att ställa den 
i  verket  och  skyller  på  att  jag  ej  har  tid  att  dröja. Härmed och med några 
likgiltiga läkemedel förstod jag ock slingra mig undan min värds hustru och 
botandet  af  hennes  lefversjukdom. Hon  var  dock  en  högst  välvillig  yngre 
gumma; som alltid gärna gaf mig af sitt ringa mjölk förråd en full skål till 
beredandet af min ris. Redan andra dagen nämligen af min härvaro hade min 
värd låtit mig förstå att, om jag ej vore nöjd med deras beduin beredning af 
maten,  jag  ej  skulle  blygas  för  att  bereda min mat  sjelf  såsom  jag  gjort  i 
Almoeileḥ och att  jag  ingalunda skulle genera mig i hans  tält, hvarken för 
honom och hans familj eller för främmande och gäster, som ock dagligen och 
stundligen infunno sig här i ej ringa mängd. Att en gäst bereder sin mat i en 
beduins tält är ett oförlåtligt förnärmande af  gästvänskapens lagar här och 
en skymf mot den familj i hvars tält den främmande befinner sig och tillåtes 
ock alldrig Beduiner emellan; men de lagar, som går mellan dem, lida ofta 
undantag  i  förhållanden mellan  dem och  stadsbon  och  såsom den  sednare 
oftast i sin stad förklarar sig fri från lagen att gästa beduinen så får han ock 
i öknens tält kanske ofta ej emot sin värds vilja ta sig friheten bereda sitt mål 
med  egen  [kost],  ehuru  han  dock  oftast  finner  för  godt  att  begagna  sig  af 
beduinens gästfrihet. Hvad mig beträffar begagnade jag mig gärna af denna 
mig gifna frihet; ty utom det att jag ej ville falla min värd till besvär, är det 
mig  svårt  att  vänja mig  vid  öknens matordning,  som  består  vanligen  i  en 
trädskål mjölk till morgondryck vid solens uppgång, förr än kamelerna föras 
ut på bete och sedan ej förr än en god stund efter middagen en fat mugallalá 
d.v.s. askbakadt bröd sönderstödt och antingen i vatten eller mjölk uppblödt 
till gröt consistens och öfvergjutet med smör; en anrättning, som ej särdeles 
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smakar mig, och vidare till aftonmål efter solens nedgång ett dylikt fat eller, 
såsom här oftare, ett fat ris kokadt i mjölk och blandad med örter och begjuten 
likaledes med smör. Jag följde min vanliga ordning, som jag till största delen 
iakttagit under hela min peregrination med få jämnkningar efter de särskilda 
orterna och omständigheterna. Om morgonen erhöll jag här min skål af den 
ypperliga  kamel  mjölken  och  sedan  jag  deraf  förtärt  blott  dess  fragga, 
liknande den hos oss understundom brukade klappade grädda, lät jag den stå 
tills jag hunnit knåda och baka mitt bröd i samma eld, hvarpå vi kokade vårt 
caffe, och  förtärde  sedan mjölken med mitt bröd. Understundom blandade 
jag till alla närvarandes stora förundran mjölk och socker i mitt caffé efter 
vårt sätt att förtära det, och drack det med bröd. Caffet var nästan uteslutande 
på mig,  som  vanligen  på  den  ankomne  gästen  i  ett  beduintält,  och  dagen 
öfver stod min panna på elden. Dock vanligen bestod jag ej mer än tre väl 
ansenliga och dryga näfvor eller kokningar på dagen; en till morgonen och 
en till middagen och en tredje till afton caffet men sedan den första afkok-
ningen  var  gjord  och  förtärd,  gjordes  ännu  vanligen  två  eller  tre  smärre 
afkokningar på sumpen, som med god smak förtärdes af de ej så nogräknade 
beduinerne. Som ingen kunde bereda caffet så väl som jag och så efter regel 
krydda  det med  nejlikor  och  kardemumma  fick  jag  alltid  den  heder,  som 
annars  tillkommer  värden,  att  bränna  bönan  och mala  och  koka  den; men 
lämnade honom sedan jag tagit ut min andel gärna uppdraget att dela ut det 
i de små kopparne på de kringsittande. Detta fordrar nämligen kännedom af 
personerne; ty Gud nåde! äfven i ett öknetält och bland dess jämnlika bröder, 
iakttages  rangordning häri och det  är  ej  efter  conveniensens  reglor här  att 
räcka  första koppen åt den,  som ej  förtjenar den. Ungefär  två  timmar  före 
solens  nedgång  beredde  jag  mig  mitt  aftonmål,  bestående  af  ris  kokad  i 
vatten och nu kärnmjölk och sedan öfvergjuten med smör. Detta var sedan 
under hela denna vår, som jag till största delen förlefde bland beduiner, min 
lefnadsordning och har jag der före här nu en gång för alla omrört den för 
Dig något utförligare. De beduiner, bland hvilka jag nu lefde, var en af 4–5 
familjer bestående slägtafdelning af den lilla stammen Beni ʽÖkbá, hvilkas 
egentliga land och ursprungliga hem är just denna trakt och staden Moeileḥ, 
hvars herrar och beskyddare de kalla sig. Den har fordom efter deras egen 
sägen  varit  en  stor  och  mägtig  stam;  men  nu  har  den  sammansmält  och 
förfallit för den allt mer och mer tilltagande och växande stammen Ḥoeiṭât. 
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Men  ehuru  obetydlig  i  antal,  står  den  lilla  ʽÖḳbi  stammen  ännu  hos  sina 
grannstammar i anseende så för dess goda ursprung, som hufvudsakligen för 
större delen af dess mäns erfarenhet i beduinernes lagar och häfdvunna seder 
i rättegångssaker och tvistefrågor, som uppstå i deras förhållanden till hvar-
andra  och  det  syntes  mig  mycket  brukligt  bland  grann  stammarne  att  i 
uppkomne  trätor,  hänskjuta  afgörandet  till  en  domstol  af  ʽÖḳbi män. Min 
värd och ledsagare var berömd och ofta omfrågad för sin kännedom af ṭarâiḳ 
alrigâl h.e. ungefärligen häfdvunna domslut och från fädren ärfda åsigter  i 
tvistefrågor. Hans fader hade varit en vida frejdad domare och beduin ḳâḍi 
och hans äldre dock nu frånvarande broder var sin faders efterträdare. Här 
förehades ock dagligen under min härvaro  frågor  i  rättegångssaker mellan 
beduiner;  men  i  synnerhet  var  det  en  arf  fråga  som  under  hela  denna  tid 
sysselsatte dem.  I den slägt nämligen, hvari  jag  lefde,  fanns en man hvars 
broder  af  samma  far men  olika moder,  nyligen  hade  dött  och  efterlämnat 
ungefär 6 kameler. Den aflidne hade äfven en annan bror af samme far och 
samma mor, och som all hans egendom var sjelfförvärfvad, icke ärfd hvarken 
af föräldrar eller slägtingar, uppstod tvist mellan halfbrodren och helbrodren 
om arfvet. Den  äldre  halfbrodren  hade  gjort  anspråk  på  delning  af  arfvet; 
men  den  yngre  vägrade  härtill  såsom  hel  kötslig  bror,  ville  behålla  hela 
arfvet för sig sjelf, och inträdde (dakhal ʽalai) med kamelerne hos en man af 
deras stam, blef hans dakhîl h.e. sökte hans hjelp och bemedling eller kanske 
rättare  patronatskap  emot  hans  halfbroders  såsom  han  ansåg,  orättvisa 
fordran. Detta dakhîlskap spelar vigtig  rôle  i  alla beduin  förhållanden och 
nästan ingenting göres eller utföres derförutan. Du finner hos Burkhardt en 
utförlig och god om ock  ingalunda uttömmande förklaring derpå.141 Det är 
underligt nog att detta förmedlareskap företrädesvis skall kommit i flor hos 
ett  folk,  hvars  ursprungliga och  sedan  af Wahhabiterne purgerade  religion 
förkastar  och  fördömmer  all  förmedling mellan menniskan  och  Herren;142 
men det säkra är att bland intet folk en förmedlare är så vigtig och så bruklig 
i  alla  förhållanden  som nu  i Orienten. Beduinen blir  i  alla  angelägenheter 
dakhil hos en annan och stadsbon i Egypten och andra länder söker sig i alla 
så jordiska som himmelska frågor en wâsiṭá mellan sig och sin motpart. Det 
är nu den om  förmedling ansöktes pligt  att  antaga  sig  sin dakhils  försvar; 
men jag vet ej bestämt i hvilka fall det är möjligt att afslå det – oftast, om ej 
mellan nära slägtingar, måste en afgift (dakhâlé) derföre erläggas. Sedan nu 
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en man antagit  en annans dakhilskap och sålunda  lofvat honom sitt  skydd 
och sin hjelp är den första instance, hvari han vanligen söker sin skyddslings 
rätt den så kallade ṭarîḳ eller ḥaḳḳ alrigâl. Han bestämmer härtill ett rendez-
Vous i något visst tält och förmår vanligen de betydligaste och förståndigaste 
män  af  de  närboende  att  här  infinna  sig.  Här  öfvertalas  nu  frågan  af  alla 
närvarande  och  man  söker  bringa  de  stridande  till  fredlig  och  försonlig 
biläggning af  tvisten; men  som oftast båda parterna  finna bland de närva-
rande lika många och mägtiga försvarare eller motsakare, afgöres ej frågan 
åtminstone ej på första mötet. Från första mötet utsättes nu efter några dagar 
eller, om längre tid behöfves än hvartill man bequämligen kan räkna i dagar, 
vid nästa fullmån eller nästa nymån, ett annat möte och så vidare ofta ända 
till  10–15  möten.  Kan  saken  ej  afgöras  i  denna  instance,  kan man  gå  till 
domare, h.e. män hvilka såsom sådane äro erkända af kring boende stammar 
och i hvars familjer domareskapet ärfts från far till son från aflägsna genera-
tioner. Af desse domare  finnas  tvänne slag shawâriʽ sing. shâriʽ och ḳoḍâ. 
Det är skilnad emellan dessa tvänne slag af domare och hvar och en har sin 
vissa  jurisdiction  och  sitt  särskilda  sätt  att  afgöra  en  sak  med  eller  utan 
edgång och hvar och en har rätt till en penninge ersättning för sin dom. Den 
sista  instancen  hos  Beduinerne  är  almubashshiʽ,143  som  med  en  glödgad 
caffebönsbrännare, hvilken den anklagade dömmes att slicka med sin tunga, 
dömmer mellan de stridande. En samling af alla dessa enskilda lagar och af 
beduinens  sätt  att  dömma  och  afse  rättegångssaker  skulle  säkert  ge  en 
samling  lika  intressant som något annat  folks; men det har hittils ej stått  i 
min makt. Jag har ännu haft för mycket att kämpa med det utomordentligt 
svåra  språket  och  med  att  orientera  och  inlefva  mig  i  de  första  enklaste 
förhållanden af öknens lif för att kunna egna min uppmärksamhet åt de mera 
inväcklade  rättsförhållanden; men  skulle  jag  framdeles,  såsom  jag  önskar 
dock under andra omständigheter än hittils, få tillbringa några år här tror jag 
jag kunde återhämta till Europa från öknen en codex som ej skulle göra skam 
af sig. Men låtom oss komma tillbaka till det speciella fall, som förde oss ut 
i denna transgression. Ett möte var bestämdt i vårt tält, der nu ock dakhilens 
patron infann sig att föra sin skyddslings sak. Han var en häftig uppbrusande 
man, som med skrik och hojt försökte ersätta bristen på förstånd och finhet i 
sin sakföring – han besegrades ock lätt af min värd, som förde halfbrodrens 
sak, hvilken var en ärlig renhårig man; men föga talför och föga mundvig för 

WALLIN V.indd   192 1.12.2014   11.35



193

att tala för sig sjelf. Äfven deltogo alla öfrige som voro närvarande i saken 
för den ene eller andre och alle förde hög talan och högt språk och af häftighet 
slogo de händerna i vädret och det knutna näfvan eller det utsträckta fingret 
kom ofta nära nog i beröring med den tilltalades näsa eller skägg och ögonen 
blänkte med den egna eld,  som man ej  ser  i  annans än  i Österländningens 
öga, och  jag väntade hvarje ögonblick att de skulle komma här  i hop med 
hvarandra eller dra sina dolkar och sina svärd för att fordra och kunngöra sin 
rätt; men intet af det! Nej intet af det fala stygga ovett, intet af de låga nedriga 
svordomar och förbannelser, som vid dylika tillfällen följa hvarje ord ur en 
stadsbos mund i Kairo, Damascus eller Baghdad, hördes här; man höll sig till 
saken och häftigheten var troligen blott en följd af hvar och ens öfvertygelse 
om att ha rätt. Detta är charakteristiskt för beduinen att han ej nyttjar i sitt 
språk ovett och öknamn; men det är ock lag hos dem att ett öknamn betalas 
med  ett  svärdshugg.  Sedan  höllos  hvar  eller  hvarannan  dag möte  i  saken 
antingen i vårt tält eller i något af en annan närboende slägts och för hvarje 
gång infann sig en ny försvarare för helbrodren, hvilken sällan visade sig och 
då han någon gång infann sig vägrade han ta plats i tältet; satt utanför och 
deltog  sällan  i  disputen.  Samma  sak  och  samma  grunder  omtalades  med 
arabens vanliga bredhet och lust för upprepningar, vid alla möten och samma 
häftighet och eld i språk och gester, som blott då och då lugnades af en kopp 
caffe eller en rök från snuggan. Slutligen uppträdde en halfgråskäggig åldrig 
man med små glimmande ögon och klippsk om ock ej öppen eller ärlig blick. 
Han fordrade att saken skulle föras  till stadsdomstol (sharîʽat aldaulé) och 
dömmas efter den Moḥammedanska af deras apostel på Guds bok grundade 
lag. Detta vägrade Ḥasan min värd på den grund att det alldrig  i urminnes 
tider varit brukligt bland beduinerna; han förnekade visst ej ojäfvigheten af 
denna lag ock kallad sharʽ allah så här som af stadsboerne; men han mente: 
om våra förfäder kommit  till  rätta med våra ännu gällande  lagar, kunna vi 
äfven nöja oss med dem och börjar en gång staten (aldaulé) att dömma i våra 
frågor är det ock snart slut med vår frihet som beduiner: låt oss afgöra saken 
på  gamalt  brukligt  vis  antingen  i  männers  råd  (meglis  l.  ṭarîḳ  eller  ḥaḳḳ 
alrigâl) eller inför beduin domare: och vill du ha shawâriʽ så har följande tre 
(hvilka han nämnde) antagne och erkände af alle kringboende stammar (och 
härvid drog han på beduin vis ett sträck i sanden för hvar och en) eller vill 
du  välja  ḳâḍi  domare  så  har  du  följande  tre,  som  likaså  nämndes  och 
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bemärktes hvar och en med ett sträck i sanden, men statens lag! den hvarken 
känna vi eller ha vi följt den: eller kan du uppge mig en man bland oss från 
urminnes tider som gått till den att söka rätt? eller vill du införa den i våra 
förhållanden? vill du [oläsligt] då du sjelf dör att dina döttrar skola ärfva dig 
jämnte dina söner? (hvilket nämligen ej är fallet hos beduinerne)[.] Gubben 
tyckte just ej att detta skulle gå an; men blef vid sitt påstående för att, såsom 
våra beduiner sedan han bortgången föregåfvo, ej gå miste om de mutor hans 
client  troddes  ha  bjudit  honom: men  de  försäkrade mig  att  gubben  ej  var 
särdeles mån om sin heder (bayâḍ alwagh),144 han kunde utan scrupler göra 
mened för några piastrar. Dessa disputer fördes ofta nästan dagen om och då 
sedan vid solens nedgång de  främmande stego upp för att aflägsna sig, då 
höjde sig värdarne att hålla dem tillbaka. Härtill hade växlats eldblickar af 
hat och hotande gester af fiendskap så barska att den främmande åskådaren 
kunde tro det alldrig några vänliga förhållanden kunde äga rum mellan desse 
män; men de voro då motparter i träta och strid; nu var den slut och de voro 
nu gäster och värdar och samma ögon som under disputen glimmat af öfver-
retadt sinne glänste nu af längtan att få uppfylla den för en beduin heligaste 
pligt, gästvänskapens, och de stego upp, togo sina gäster i armarna och höllo 
dem  tillbaka,  sprungo  efter  dem  som  redan  hunnit  ut  och  ropade  åt  dem 
ungefär så: [”]vid Gud, I gingen ej (wallah ma mishejto)145 mjölet är maladt 
och vattenförrådet (en ful öfversättning på det vackra arab. wird) är anländt 
och medan vi dricka vårt caffe är quällsvarden färdig: vid Gud stannen quar.” 
Men de svarade: ”måtte Herren öka Eder och Edra håfvor: Eder gästfrihet är 
känd bland araber men vi ha långt till våra tält och måste gå.” Emellertid blef 
saken icke afgjord på de många möten och då jag lämnade dem, stod frågan 
på samma fot, som då jag först kom till dem. För öfrigt hade [vi] beständiga 
besök  af  gäster  och  ingen  dag  gick  förbi,  då  vi  ej  hade  att  emottaga  och 
undfägna ett större eller mindre tal af dem. Ofta missbrukas Arabernes gäst-
frihet och det finnes män, som stryka omkring från stam till stam och blott 
lefver deraf. Bland stammar här, som voro missryktade för en sådan skojar 
gästning, voro ʽÖmrân och äfven vi hade en dag att gästa af dess män, som 
skamlöse och pretentiöse infunno sig redan vid solens uppgång och vräkte 
sig  i  vårt  tält  dagen  öfver. Oaktadt  deras  pretentiösa  uppförande  som  ock 
sedan tadlades af alle, gästades de med samma beredvillighet och gästfrihet 
som  andra  med  caffé,  tobak,  som  är  för  att  så  säga  nästan  ett  commune 

WALLIN V.indd   194 1.12.2014   11.35



195

bonum,146 och mjölk och mat och då jag sedan efter deras bortgång, då alle 
foro ut i tadel öfver deras uppförande, förebrådde mina värdar det och mente 
det varit bättre att genast afvisat dem än att först gästa dem och sedan tadla 
dem och ångra sin gästning, svarade de jag hade rätt i hvad jag sade och att 
de väl förtjenat bli afvisade; men de voro i alla fall gäster, och deras personer 
voro  som  sådane  heliga  hos  araber.  Du  kanske  förundrar  Dig  öfver  mitt 
beständiga upprepande af ordet araber; men det är så som beduinerne göra i 
sitt  språk; de  säga  i  allt  araben: de  säga  t.ex.  för att uttrycka att det nu är 
sommar, då stadsaraben säger aldynja keiḍh, alʽarab fi lkeiḍh,147 det är hos 
dem ett uttryck svarande mot vårt man, de säga alltid t.ex. araberne göra så 
och så, det är sed hos araberne etc. och hela verlden med ett ord är hos dem 
araberne,  hvarmed  de  dock  alldrig  tänka  sig  andra  araber  än  beduinerna, 
stadsboerna inbegripas ej der under och de räknas till den öfriga verlden. Jag 
måste ock tillstå det jag oftare än jag önskat hos araberne hört af ett sådant 
efterprat  på  gäster;  men  den  vanligen  för  absolut  antagna  gästfriheten  i 
öknen  har  vissa  lagar  och modificationer  som  inskränka  den mer  än man 
kanske  tror:  men  de  blefvo  för  långa  och  vidlyftiga  att  här  beskrifvas.  I 
allmänhet voro de män, bland hvilka jag här lefde, om Du vill, mera hyfsade 
än beduinerna längre in i öknen; de voro här redan vana vid stadsboerne och 
deras seder och egenheter och lämnade mig mera i fred än oftast sedan hos 
araber längre fram: de kommo t.ex. här alldrig och vräkte sig på min matta, 
hvilken frihet andra beduiner ofta togo sig: de antogo alldrig min inbjudning 
att delta i mitt mål utan nöjde sig med att antaga den dem räckta återstoden 
sedan jag slutat etc. af omständigheter, som synes obetydliga men sedt på ort 
 och ställe förstodo värderas af mig i jämnförelse med andra förhållanden, 
hvari jag lefvat och framdeles kom att lefva. Dessutom hade min värd, utom 
några  större barn,  tvänne  små en  liten 6–8  årig klippsk  flicka och en  liten 
gosse om 5  år. Med den sednare hade  jag mitt  stora nöje att  retas med att 
kalla honom fellâḥ, ett i beduinens öron lika förargeligt klingande öknamn 
som det Ryska moujik i en Rysses och med den lilla flickan knabbades jag 
med att kasta på henne torra fårlortar, hvaraf alltid ett beduin tält ligger fullt. 
Men vi lekte äfven andra lekar. Då de äldre händelsevis voro ute, togo barnen 
sina käpphästar eller  rättare käppkameler och kommo på dem nedridandes 
från närmsta bergshöjd och stego ned [som] gäster hos mig, som satt i tältet. 
Nu  helsades  med  de  vanliga  korskyssarne;  de  vanliga  complimenterna 
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upprepades, caffet bjöds omkring, bestående af vatten gjutet på den i pannan 
quarstående  sumpen  och  imaginerad mat  sattes  fram  i  toma  kärl,  eller  så 
länge mina från Almoeileḥ medtagna soldat skorpor räckte, några knallor af 
dem och sedan börjades samtalet med det vanliga hvarifrån? och de därpå 
följande ḥasseito, ḳaṣṣeito h.e. hafven I hört röster eller spejat spår af folk i 
länderna på vägen. Sedan  frågorna om betet  och  i  hvilka  landsträck och  i 
hvilka dalar fanns bete och hvilka örtslag; om det var bete för kameler eller 
för hornboskap etc. af vanliga frågor, som barnen här kunna besvara vanligen 
lika noggrant och bestämdt som den fullvuxna. Sedan bar det åter af på deras 
käppök och sedan kommo de åter gäster till mig och samma manövrer och 
samma frågor upprepades å nyo och å nyo utan att vi ledsnade vid hvarandra. 
Barnen äro dock i hela verlden de samma harmlöse glade varelser! hvarfrån 
kommer sedan de stygga olikheterna mellan männerne? Men utan det oskyl-
diga nöje jag sålunda förskaffade mig roade det mig att höra arabiskan pratas 
och  jollras af den rena barn organen. Jag har nämligen  tyckt mig finna att 
man alldrig hör ett språk talas med så ren och så klingande organ som af barn 
och ynglingar. De befinna ju sig i samma fall som Du, som vill lära dig deras 
språk: äfven de ha att lära sig det och tala derföre långsammare och tydligare 
och  för  att  så  säga, med  större  varsamhet  än  den  fullvuxne,  den  i  språket 
fullärde, som af vårdslöshet och brådska halkar öfver den bestämda punkten 
af en bokstafs uttalsställe. Men vare sig här med huru som helst: det säkra är 
att  jag  under  mina  bemödanden  att  lära  främmande  språk,  alltid  funnit 
sanningen af en af Luther så sannt och kraftigt uttryckta sats: ”den som vill 
lära  sig  tala Tyska skall  ej  se på de Latinska bokstäfverna,  såsom åsnorna 
göra; han skall gå ut på torgen och höra pojkarne gräla och lyssna till modren 
som jollrar med sitt barn (etc. som jag ej mins) och då förstå folket att han 
talar Tyska.”148 Åtminstone har jag alltid sökt tillfälle att få prata med barn 
och tror mig ha lärt af dem ofta lika mycket som af de äldre. – Förr än vi nu 
lämna  desse  beduiner måste  jag  nämna Dig  att  jag  en  gång  hos  dem  fick 
agera prest (dock bör Du ej ta ordet efter våra begrepp) i akten att samman-
viga ett ungt par.149 Denna akt förrättas hos Islams bekännare ej såsom hos 
oss,  emellan  de  bägge  i  frågavarande  parterna,  som  äro  närvarande:  här 
infinner sig blott brudgummen och bruden har sin wakîl, som är närvarande 
i hennes ställe. Dessutom gällde det nu en ungmö, som förr ej varit gift och 
en sådan frågas här alldrig om hennes tycke eller bifall. Akten är högst enkel 
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och  expedierad  på  en  eller  två minuter; men  jag  skulle  följande  dagen  få 
anledning ångra det jag förrättat den. Jag hade sammanvigt flickan, som jag 
dock alldrig såg, med en ung man, som i allmänhet var föga omtyckt eller 
aktad i stammen: också hade han ett mörkt obehagligt utseende. I den slägt, 
hvari jag lefde, fanns en ung just manbar blefven yngling, sonen till [min] 
värds frånvarande bror och en särdeles duglig gosse, för hvilken jag vunnit 
tycke och vänskap. Han underrättade mig följande dagen efter vigseln, då vi 
händelsevis träffade hvarandra ensamme på bergen, med långa omsvep och 
synbarligen stor blygsel och med försäkran att han för ingen yppat hvad han 
nu ginge att säga mig, det han älskade den nyvigda bruden och hade anled-
ning tro det hon äfven ej vore honom obevågen och frågade mig om jag ej 
visste något medel att upplösa det i går slutna bundet: det hade varit honom 
lätt att  få  flickan: hennes brudskatt var blott  två kameler och af dem hade 
äfven en blifvit efterskänkt: han hade derföre blott behöft säga ett ord åt sin 
farbror, flickans wakîl; men blygsel hade hållit honom tillbaka: han trodde 
så mycket säkrare man ej afslagit honom, som alla vore emot brudgummen, 
som ej hade för sig någon annan än brudens mor. Jag var högst ledsen och 
missbelåten att han ej hade underrättat mig härom före vigseln: jag hade då 
gjort scen af denna akt, som säkert utfallit högst roligt till den unge älskarns 
förmån och dessutom tjent att öka mitt anseende; men hvad var nu att göra? 
ingenting annat än det hos araberne vid dylika tillfällen brukliga att nämligen 
skrifva en talisman (ḥegâb) som skulle hindra den nye brudgumen att åtnjuta 
äktenskapets fröjd och sålunda småningom förmå honom att skilja från sig 
sin unga brud. Dessa  förhållanden, såsom Du vet, äro här  i allmänhet helt 
andra än hos oss. Då hos oss vigseln är öfver tystnar hopplös en stackars arm 
älskare, som hittils antingen uppenbart eller i löndom anbedt bruden såsom 
flicka och han afstår från alla vidare bemödanden. Här, utom det att man hos 
det naturfriska folket alldrig träffar någre arme ynklige älskare, börjar man 
nu först att arbeta och bemöda sig. Den första manövren är att binda (rabaṭ, 
rabâṭ) den nye brudgumen h.e. betaga honom förmågan att utöfva sin äkten-
skapspligt. Detta sker vanligen i Egypten med skrift och otroliga saker har 
jag i Kairo hört berättas häraf; huru t.ex. en gång en lärd och i denna skrif-
konst väl förfaren Sheikh en gång begaf sig till en liten stad af östra delen af 
Nedra Egypten och der med en skrift som han skref och kastade i Moskéns 
Meiḍá eller vatten bassin, deri bön ablutionerna göras, bant alla byns män, 
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till  straff  för  det  en  af  dem  förut bundit  en  från  dem hemmavarande men 
sedan i Kairo bosatt nyäktad ung man. Och byns män blefvo ej befriade från 
detta obehagliga band med mindre än att de skickade en deputation till Kairo 
till ofvannämnda sheikh, som förmådde honom att skrifva lösningsformeln. 
I Alnegd brukar man  ta  den nygiftes  sandaler,  öfverstryka dess  sulor med 
blod af det slagtdjur, som för tillfället slagtats, binda dem sedan med sulorna 
tillsammans och sticka dem under hufvudgärden af brudbädden för att binda 
(här  brukas  ordet  ḳaḍab)  den  afundade  lycklige. Och  det  är  otroligt  hvad 
öfvertygelsen  om  den  säkra  verkan  häraf  verkar  på  det  lättrogna  folkets 
sinnen. Jag har i Alnegd sett unge raske af ingen sorts impotenz lidande män, 
som månadtal ja året om lefvat med sin unga brud en lika blygsam jungfru 
som då hon  första natten  trädde  i brudsäng med sin man. Men detta är ett 
långt kapitel, hvarom jag någon gång mera kan berätta Dig än nu skrifva: jag 
vill komma tillbaka  till min unge beduin och hans speciela fall.  Jag måste 
således  skrifva  honom  en  talisman  af  de  många,  hvarpå  jag  ensamt  ödat 
papper i Arabien, och ehuru öfvertygad om att den ingenting kunde uträtta, 
så fingo vi dock dagligen, medan vi ännu stannade här, den underrättelse från 
det  unga paret,  att  bruden  ej  låtit  sin brudgum närma  sig. Detta  är  annors 
mycket vanligt i öknen och en beduinsk jungfru brud strätar alltid och länge 
ofta  långa dagar emot sin brudgum och han måste ofta med våld och strid 
tvinga  henne  att  ge  sig  efter  hans  önskningar.  Huru  det  sedan  gick  med 
nämnde unge beduin vet jag ej, vi dröjde ej länge mera här; men jag nästan 
ej tviflar på att han lyckas om han än vidare vill bemöda sig; han var en ung 
rask  yngling  som  hvarje  flicka måste  älska  och  hade  allt  för  sig,  då  hans 
motståndare hade nästan allt emot sig och äktenskapsbanden äro här så lätt 
lösliga  som  lätt  slutna.  Nio  ganska  trefliga  dagar  hade  jag  nu  emellertid 
förlefvat bland desse araber och ehuru de såsom alltid erbjödo mig att stanna 
hos dem med  löftet att  äkta mig den vackraste  flicka de hade, började  jag 
längta framåt på min väg och uppmanade dag efter annan min vän Ḥasan att 
göra sig resfärdig. Men han gjorde sig ingen brådska: vi skulle gå i sällskap 
med tre fyra andra af stammen, som ämnade sig till närboende beduiner och 
det drog så ut från dag till dag, och det hjelpte ej förr än jag en afton uppretad 
af dröjsmålet började gräla och något högskrika med Ḥasan. Följden var ock 
häraf att vi den följande dagen, den 20 Februari gåfvo oss på väg. Vi hade 
emellertid  under  de  dagar  jag  förlefvat med  små  flyttningar  hvar  an  eller 
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hvar  tredje dag närmat oss  till den höga bergsryggen af Granit, kallad här 
med  gemensamt  namn Alshefà,  som på  ungefär  en  dagsresa  från  stranden 
drar sig omkring den arabiska halfön. Mellan dessa granit berg och de lägre 
af sandsten bestående berg, som dra sig närmare kusten och såsom de förra 
äro  genom  skurna  af  otaliga  små  betesrika  och  accacia  rika  dalar,  går  ett 
smalt  sträck af  fin ökne sand, vanligen kallad nufûd, och hvarefter araben 
alltid längtar såsom efter sitt hem. Då vi vid sista flyttningen byggde (benà) 
våra tält härpå, utropade alla: Herren vare låfvad att vi åter fått se sanden. 
Såsom troligen alldrig en Engelsman, om ock född och fostrad långt upp i 
landet, glömmer hafvet eller någonsin upphör att längta efter det såsom sin 
nations  egentliga  element,  så  äfven  araben och  öknens  sand och  den  van-
slägtade Kairo bon, som af sine förfäder behållit föga annat än ett fördärf-
vadt  språk  fortfar  ännu  årligen  att,  den natt  i  början  af  sommaren,  då den 
heliga  droppen  anses  falla  ned  i  Nilfloden  och  förorsaka  dess  stigande,150 
göra  en  vallfärd  till  dess  strand  vid Bolâḳ  och  tillbringa  natten  på  den  så 
kallade alramlá h.e. ett sträck af fin sand, som drager sig längs stranden af 
det  välsignade  flodhafvet  (baḥr  alnîl  almubârak).151 Det  var  nu  från denna 
nufûd som vi slutligen den 20 Febr. gåfvo oss ut från ʽÖkbi beduinerne för 
att i största maklighet bege oss till Tebûk och vandra från Araber till Araber 
och gästa de stammar, som lågo i vår väg och, det hufvudsakliga för Ḥasan 
min ledsagare förtjena af dem med min medicin: Vi hade blifvit ett sällskap 
af  6 män  på  blott  två  kameler,  hvilka  hvar  och  en  hade mer  eller mindre 
angelägna  affärer  hos  stammarne,  dit  vi  gingo; men om  jag  ej  bedrar mig 
mycket var hufvudsaken för de flesta af dem att gästa beduinerne och få äta 
sig mätta af den af dem mäst älskade föda, fårkött, som ej fanns hos dem och 
som de på  långa  tider  icke  smakat, men hvarpå de beduiner voro  rike,  till 
hvilka vi riktade vår kosa. De hade för öfrigt med sig åtskilliga obetydliga 
handels  artiklar;  en  litet  sirap  beredd  af  dadlar,  en  annan  några  stycken 
bomulls lärft etc. en skulle gå för [att] söka upp tvänne bortkomne kameler 
och andre hade andra angelägenheter. Emellertid hade vi första dagen ej gått 
längre än  till middagen, då vi gjorde halt hos  tvänne Ḥoeiṭat  familjer. Här 
slagtades ock till vår gästning ett får och sedan det var förtärdt frambars oss 
färsk god kärnmjölk i stora trädskålar, som vi tömde rätt hjertligen under vår 
värds  uppma[ning]  att  ej  spara  och  under  hans  försäkringar  att  detta  var 
honom en välsignad stund. Vi hade knappt hunnit öfverfylla våra magor förr 
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än vi åter begåfvo oss å väg för att till quällsvard hinna andre lika frikostige 
araber. Vi hade knappt kommit ut på väg för oss sjelfva, då tvänne af säll-
skapet förklarade sig vilja vända om till sina hemtält. Som jag ej kan tro de 
redan fått nog af vår första om ock goda och rikliga gästning, måste jag anse 
denna hastiga  förändring  i deras beslut  såsom ett  af de vanliga huggskott, 
som så ofta uppstår  i den oroliga beduinens  sinne. Lika hastigt  som  [han] 
fattar ofta det vigtigaste beslut, lika hastigt kan han lämna det och slå om och 
det oftast utan synbarligen någon anledning eller utan att någon annan kan 
ana  grunden  till  förändringen  i  hans  beslut.  Med  det  korta  vanliga  maʽ 
alselâmé skiljde de sig ifrån oss och vi, utan att visa eller ens hysa den minsta 
förundran öfver deras hastigt förändrade beslut, svarade lika kort allah isal-
limkum tilḳo kheir,152 och fortsatte vår väg utan att vidare tänka på eller tala 
om dem. Till aftonen hunno vi fram till ʽOmeirât araber af stammen Ḥoeiṭat; 
men som de nyligen i dessa dagar blifvit utplundrade af ett ströftåg Robailât 
af stammen Maʽâze hade de föga quar af sin egendom. Dock gästades vi med 
stora fat mugallalé och mjölk och såsom oftast hade vid vår ankomst strid 
och  träta  uppstått  bland  familjens män  om  äran  att  få  gästa  oss.  De  voro 
lägrade på en stor öppen slätt kallad wâdi Ṣadr  just under en af de högsta 
toppar af Shefà bergen, kallad gebel ḥarb och derifrån nedsteg om aftonen en 
SO  storm,  så  stark  att  en man  hade  svårt  att  stå  rak  emot  blåsten. Denna 
storm är här mycket vanlig på denna slätt; den skall fortfara att blåsa 7 dagar, 
sedan tystna andra 7 och sedan åter börja; med den räcker ej långt, hvarken 
på denna sida eller på andra sidan af bergen: om du aflägsnar dig en timmas 
väg från detta berg, vet du ej af den. Följande dagen gingo vi längs foten af 
detta  berg  inåt NO och  började  nu  träda  in  i  landet mellan  granit  bergen. 
Detta land kallas här altahama och, om ock betydligen friskare i sitt climat 
än stranden vid hafvet och dess  land, kalladt alsâḥil, är det dock ansenligt 
varmare och quafvare än luften i landet ofvan om det, det egentliga arabiska 
öckenlandet. Vi stötte öfverallt här på araber och som betet i allmänhet var 
godt öfverallt i dessa trakter denna vår, voro araberne glade och gästade och 
undfägnade oss på det bästa. Ingen dag gick förbi, då ej ett eller två får slag-
tades för oss och andre gäster, hvaraf  i hvarje tält alltid var fullt och stora 
trädskålar kärnmjölk tömdes. Hvarhälst vi höllo emottogos vi med gästfrihet 
och välvilja och  jag fann att min  ledsagare Ḥasan var en af alla aktad och 
gärna sedd man. Oftast företräffade vi i hvarje tält, der vi stego ned en stor 
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samling af gäster  sammankomne  till  ett möte  (mîʽâd)  för  att  afgöra  sinse-
mellan uppstådde tvistfrågor och som Ḥasan var känd för en högst lagklok 
och i dylika frågor erfaren man var han redan derföre alltid välkommen och 
genast  rådgjord  och  omfrågad.  Ja  det  hände  understundom  att  aflägset 
boende män efterskickades för att infinna sig till afgörande af någon process 
så länge Ḥasan var närvarande. Så befann jag mig alltid i en krets af ofta 30 
beduiner som suto omkring eldbrasan om dagen eller aftonen och med hög 
röst förde hvar och en sin talan i sin sak. Vanligen var Ḥasan hufvudpersonen 
i en sådan krets och hans lugnare språk och uppförande och oftast förståndi-
gare åsigter gjorde honom ock förtjent deraf. Ehuru intressant det naturligen 
var  för mig  att  följa  dessa  samtal  och  rättsplägningar,  hvilka  jag  dock  ej 
alltid fullkomligen kunde förstå, blef det mig dock oftast för genant att till 
öfver midnatt sitta hopkrumpen med underslagna ben, med öronen fullsor-
lade af gräl och ögonen fullrökta af den rykande brasan, biten af  löss som 
kröpo på mig från mina grannar. Derföre företog jag mig, ehuru emot bedui-
nernes conveniens lagar, att afpacka mitt baggage framdeles utanför tältet, 
deri gästerna suto, der uppblåsa min egen brasa, bereda mitt caffe och någon 
gång äfven ett mål risgröt och sitta i fria luften för mig sjelf. Jag behöfvde 
dock ej sitta ensam: utom flere som antingen af en eller annan orsak sökte 
mitt  sällskap,  tillockade  alltid  caffet  en  stor  församling  omkring,  och  jag 
bildade sålunda om mig en krets som var vida trefligare och vida mer efter 
min smak än den, som jag satt i bland i shiḳḳat albeit eller maḳʽad alrigâl h.e. 
man afdelningen af det tält, som i hvarje ferîḳ eller samling af beduintält är 
bestämdt till gästernes emottagande.153 Här hade nu hvar och en tillfälle att 
rådgöra mig såsom läkare  jag hade åter det gamla nöjet att lyssna till de 
löjliga patient historierna af män lidande af impotenz och quinnor lidande af 
ofruktsamhet och unge älskare, hvars älskarinnor blifvit gifta med andra etc. 
etc.  Jag  fann  lättast  att  affärda  dylika  patienter  med  att  skrifva  dem  små 
papperslappar fulla med dumt [o]tyg och åtnöjde mig till ersättning härför 
med en dryck mjölk eller en bit smör, som antingen förtärdes genast med de 
närvarande eller gömdes längre fram till reskost. De uppfordrade mig äfven 
att vaccinera deras barn; men som jag ej var säker på min vaccin och ej ville 
bedraga  det  arma  folket,  förklarade  jag mig  ej  vaccinera med mindre  jag 
blefve hos dem 6 eller minst tre dagar för att se om kopporna uppstodo och 
som jag ej kunde besluta mig  till ett  så  långt dröjsmål, undskylde  jag mig 
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dermed och afslog det smör och de får, som mig erbjödes. Hvad jag ej alltid 
så  lätt  kunde  slingra  mig  undan,  var  ögonsjukdomar,  som  i  alla  möjliga 
former  och  gestalter  förekomma  i  öknen.  Jag  hade  hittils  vanligen  beredt 
dem  de  hos  oss  vanliga  ögonvatten;  men  det  hade  stora  svårigheter.  Här 
funnos inga flaskor och jag måste gjuta min medicin antingen i någon bläck-
dosa  eller  ett  af  de  till  krutmått  brukade  rör  –  härifrån  spilldes  vanligen 
vattnet ut och gick gagnlöst förloradt och det var dessutom alltid för svagt, 
utom  det  att  araberne  ej  känna  ögonmedicin  i  annan  än  pulverform.  Jag 
beredde dem derföre ock nu ett sorts ströpulver af lika delar Zink och Alun 
och ett i Egypten mycket brukad ögonmedicin kallad shismé och som detta 
pulver var starkt och dugtigt sved i deras ögon blef det hos dem ett non plus 
ultra;154 och, i förbigående sagdt, jag har ofta sett deraf ovanligt god verkan. 
Jag  hade  nu  vunnit  ryktbarhet  bland  folket  för  mitt  ögonpulver  och  nu 
skickade alla till mig för att få deraf. Men icke allenast alla ögonsjukdomar 
skulle nu cureras: jag hade en gång kommit i skrik och nu löpo alla till mig 
med en skål mjölk eller en bit smör, eller ett kid eller en slant svarande mot 
vår 5 kop. och ville ha bot, en för lamhet, en för gikt, en för gamla rheuma-
tiska ledvärkar, en för gammal syphilis som redan ätit hälften af hans näsa 
etc. etc. af mera varierade sjukdomar än man får se på ett hospital, och jag 
hade svårt, ja omöjligt att öfvertyga folket om att dylika sjukdomar ej så lätt 
och så hastigt kunde cureras och att jag på en eller två dagar, som jag dröjde 
hos dem, ingenting kunde uträtta till lättande af deras plågor.155 Men jag hade 
en vida skarpare och styggare strid att föra i detta afseende med min reskamrat 
Ḥasan, som oupphörligt gaf mig goda råd och förhållningsreglor med mina 
patienter och beständigt uppmanade mig att ta emot hvad de hämtade och ge 
dem hvad helst  jag  för godt  fann af medicin, om den gagnade eller ej och 
vaccinera deras barn och ta derför deras får och kid: det vore så som andre 
före mig här framfärdade läkare plägade göra och han förstod ej, hvar före 
jag ej gjorde som de, och han lärde mig, hvad jag dock sjelf redan längesedan 
förstått, huru en arabisk läkare måste vara beskaffad och hvilket handlings-
sätt han måste  följa  för att  samla pengar. Det hände mig  t.ex.  sedermera  i 
Teima att en ung slaf kom till mig och klagade öfver hårdt behandlingssätt 
af sin herre och bad mig skrifva honom en talisman häremot. Det gjorde jag 
ock för att bevisa en vänskap mot den kanske förtryckte slafven, som ingen 
kanske  visade  vänskap  och  då  jag  sedan  räckte  honom  den  fullpluttrade 
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papperslappen, slintade han  i min hand ett  turkiskt guldstycke värdt något 
mer än en Silfv. Rub. Jag naturligtvis emottog den ej; men tviflar högeligen 
på att en annan arabisk läkare gjort detsamma; men troligen är ock ingen af 
dem såsom jag öfvertygad om verkligheten af de talismän vi skrifva. Emel-
lertid hade vi nu så småningom kommit från araber till araber af stammarne 
Ḥoeitât och Maʽâzé, dels gående ensamme dels med flyttande familjer fram 
genom landet Altahamá och hade nu blott att tillryggalägga en smal dal och 
ett  trångt pass, kallade Alsawâwîn,  för att komma upp  till det höga  landet 
Ḥesmé, det första på denna sida för att så säga af det arabiska öken landet. 
Vi hade om morgonen begifvit oss ut från araber Tugarâ af Maʽâze stammen 
och hade gått en god stund i den af småsten fullrösade dalen, då vi märkte att 
min smörbytta, ett af rödt styft  läder förfärdigadt kärl, hade fallit och som 
den var full af smör, som jag just dagen förrut bytt mig till mot medicin, hade 
jag ingen lust att förlora den. Vi skickade sålunda den tredje mannen af vårt 
sällskap; ty till antalet af tre hade vi nu sammansmält, för att söka upp den 
och han var just efter omkring en timmas sökande tillbaka kommen med den 
och de suto och prisade mitt goda uppsåt, hvarpå denna tillfällighet nu åter 
var ett bevis, och upprepade ordstäfvet: det ärligt förvärfvade går ej förloradt 
(rizḳ  alḥelâl  ma  jaḍîʽ),156  då  vi  blefvo  anträffade  af  en  från  det  pass  nu 
kommande  yngre  beduin,  hvilket  vi  hade  att  stiga  upp  för.  Han  hade  på 
beduin vis sin kefiyé eller hufvudduk slagen om ansigtet för att skydda det 
mot  den  kalla morgonluften  och  dölja  det  för  att  [ej]  kännas  af möjligen 
mötande  ovänner; men då  han  nu  stannade  sitt  vackra  feta  kamelstod  och 
slog duken tillbaka igenkändes han genast af Ḥasan för en gammal bekant 
och hälsades af honom med namnet Saḳar. Sedan nu de vanliga helsningarne 
voro utbytne och snuggan honom räckt af Ḥasan, började han förklara oss 
sitt ärende och orsaken till hans resa hit för att söka upp oss. Han var nämligen 
skickad  från  en  viss  Sâlim,  öfver  Sheikhen  för  hela  den  stora  stammen 
Maʽâzé med uppdrag till oss eller rättare enkoms till mig att besöka honom 
i hans ej långt härifrån aflägsna tält: han låg i en lång tärande sjukdom och 
önskade att jag skulle se och kanske kurera honom. Vi hade i sjelfva verket 
under hela vår färd från ʽÖḳbi stammen hört talas om denne Sâlim och hans 
sjukdom: alle kände honom, äfven Ḥasan, och alle prisade honom såsom en 
den  klokaste  och  gästfriaste  och  hederligaste  man  och  alla  rådde  mig  att 
besöka  honom  försäkrande  att,  om  det  lyckades  mig  kurera  honom,  han 
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skulle göra mig till rik man för min öfriga tid och äfven Ḥasan sökte förmå 
mig dertill. Men utom alla andra betraktelser, förstod jag för väl att en läkare 
bör sökas icke söka och skyllande på att han dock var något aflägsen från vår 
väg,  förklarade  jag Ḥasan att  jag ville gå gerad  till Tebûk. Nu hade denne 
Sâlim fått höra om min vistelse hos Araberne; ty nyheter af alla slag till och 
med af ankomne resande sprida sig i öknen med ovanlig snabbhet, och hade 
sänt  nämnde Saḳar  för  att  förmå oss  till  ett  besök hos honom. Nu var  det 
svårt att neka och jag hade äfven egentligen ingen anledning dertill, då jag 
ej gjorde mig någon brådska, och vi fortsatte nu vår väg i sällskap med den 
omvändande Saḳar. Vi stego upp för det ungefär 1 timmas långa något branta 
passet Alsawâwîn och då vi stodo på dess höjd, skådade vi öfver det vackra 
nufûd landet Ḥesmé. Äfven jag gladdes att åter se ett äkta arabiskt landskap 
med hvitt glänsande sand och här och der spridda mindre sandstensberg som 
glänste  i  rödt. Vi  sågo  här  de  höga  granit  berg,  genom hvilka  vi  kommit, 
jämnt med våra fötter och det land, hvartill vi syftades likaså. Äfven hade vi 
nu mera hvarken att stiga uppåt eller nedåt; vi befunno oss på randen af det 
arabiska höglandet, jag ville redan här nästan säga Alnegd, som efter hvad 
jag  kan  inse,  med  långsam  jämn  sakta  sluttning  sänker  sig  mot  SO  mot 
Persiska viken härifrån och från Syrien. Detta allt är sandhafvet, i hvars midt 
höjer sig den egentliga Negd nufûd ön från Algauf till Gebel Shammar och 
Alʽâriḍ  och  med  S.ostliga  långa  armar  till  Alḥasà  och  derför  förbi  till 
hafvet.157 Den Södra [delen] af detta sandhaf är ett sträck af gröda och odling 
som  drager  sig  i  Zickzak  från Alḥasà  från  Pers.  viken  öfver Alʽâriḍ  och 
Alḳasîm och Kheibar till Alḥegâz och Röda hafvet och Söder om detta land-
sträck vidtager den andra fjärden af sandhafvet alrubʽ alkhâli utan öar och 
utan lif,158 det absolut sterila döda hafvet, tills åter Jemens bergsträckningar 
sätta en gräns för dess död och med deras värn mot dess förstörelse ger lif åt 
ett land och ett folk. Men hvem känner Arabien och dess underliga bildning? 
så olika alla andra  lands, äfven alla sina systrars, som utsträcka sina halfö 
armar, den ena längre än den andra, ut i oceanen. Ehuru efterskickade af en 
sjukling, skyndade vi dock ej särdeles vår gång – gästade äfven nu araber på 
vägen och såfvo vår natt öfver hos en högst rolig och gästfri Maʽâzé beduin. 
Äfven honom måste jag preparera af mitt berömda ögonpulver; men som han 
i  sin  ifver  för det  starka och brännande,  fann det  ännu  för  svagt och kallt 
(bârid) måste jag sätta till kampher till fjerde ingrediens och nu först då det 
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brände hans öga till rödt och ögonlocket svall upp, var det honom i lag och 
han föreställde sig att hans öga blixtrade och att i blixtarne nedföllo fjällen 
af den gråa star[r], som började småningom fördunkla det och hölja dess ljus. 
Följande dagen som var den 27 Febr. kommo vi snart på det egentliga landet 
Ḥesmé, Maʽâzé stammens hemland och samma dag på eftermiddagen fram 
till den sjuke Sâlim, öfver Sheikhen för den stora stammen och en kanske 
den betydligaste och anseddaste man i dessa trakter. Jag räknade allt som vi 
närmade oss öfver 30 tält spridda på det öppna landet och fann största delen 
af dem stora och ansenliga delade i  trenne afdelningar; hvilket jag ännu ej 
sett bland de araber, bland hvilka jag denna vår färdats fram. Sedan nu caffet 
var  förtärdt och oss  främmande gäster  tid  lämnad att pusta ut  efter  färden 
blef Ḥasan och  jag ombedde att hälsa på vår värd. Vi  inträdde sålunda  till 
honom, der han i mellanafdelningen af det stora tältet låg om och inbäddad 
i mattor och kläder, gåfvor af Emiren för den Syriska Pilgrims karawanen, 
för hvilken han var ledare på dess väg från Maʽân till stationen birket almu- 
ʽaḍsḍsam. Jag fann i honom en 50 årig halfgråskäggig man med skarpa marke-
rade drag, nu insjunkna kinder och afmagrad till skinn och ben med ett eget 
fnurrigt drag öfver den särdeles långa näsan, som tydde mig på dåligt ojämnt 
lynne:  hans  svullna  fötter,  hans  svåra  ofta  stockande  hosta,  hans  aftynade 
krafter, som knappt tilläto honom resa sig upp i sin bädd och fullkomligen 
uttömdes af ett förlängdt samtal – det gaf mig bilden af en hecticus redan vid 
första blicken på honom. Småningom började jag göra honom mine frågor 
om  hans  sjukdoms  uppkomst  och  hans  berättelse  herom  jämnte  ausculta-
tionen af hans bröst, hans collignativa diarrhéer och hans svaga snabba puls, 
som slog 120 slag i minuten, styrkte mig i min diagnose. Härunder hade nu 
alle män samlat sig in till oss och det var i deras närvaro jag måste anställa 
min  sjukdomsexamen  till  stor  förargelse  och  gêne  så  för  mig  som  för 
patienten, som ock häraf så utmattades att han sjönk kraftlös tillbaka på sin 
bädd. Ännu  förargeligare blefvo mig  sedan deras  tätt  på hvarandra uppre-
pade frågor om sjukdomen: hvad den vore, och grunden och orsaken till den; 
om den ej vore saḳwá h.e. förorsakad af kärlekstrolldryck gifven honom af 
någon af hans quinnor, och hvad jag tänkte derom etc. etc. Jag affärdade dem 
med svaret att hans lunga var förstörd och den tydligen olyckliga prognosen 
öfversatte  jag  med Allah  karîm.  Jag  tänkte  ovillkorligen  på  min Mästare 
Ilmoni och önskade honom här att stå det frågvisa folkets frågor!!159 Då vi 
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sedan  lämnade  den  sjuke  för  att  sätta  oss  till  det  härunder  slagtade  och 
beredda får till vår gästning, förklarade jag min ledsagare Ḥasan att föga var 
efter min tanke att göra för patienten; att döden troligen vore honom närmare 
än lifvet och att mitt dröjsmål hos honom torde vara af ingen nytta: det vore 
bäst vi genast följande dagen fortsatte vår väg till Tebûk. Han underrättade 
Saḳar, Sâlims bror- och svärson, härom och de började nu gå ihop med mig 
att  jag  i  alla  fall  skulle  stanna  quar.  Äfven  Sâlim  sjelf,  för  hvilken  jag  i 
sjelfva  verket  genast  vunnit  stor  kärlek  och  aktning,  bad  mig  ingalunda 
lämna honom förr än han antingen blefve död eller frisk, vidfogande, såsom 
hvarje beduin gjort  i dylikt  fall,  att om Herren genom min hand återgåfve 
honom hälsan, allt hvad han ägde af kameler och hästar vore min egendom. 
Allt detta hade ingen verkan på mig; men lusten att få lefva i ett beduin tält 
på  den härliga  kamelstodsmjölken och bland  synbarligen mera välmående 
och äkta beduwân araber, narrade mig äfven nu att ge efter för folkets önsk-
ningar och sedan jag väl beredt dem på att föga hopp vore om Sâlims återfå-
ende och att i fall af hans död, skulden häraf ej skulle skjutas på mig, och att 
de i alla fall vore förbundne att, när hälst jag fordrade, ja om jag ledsnade vid 
deras lif redan i morgon, föra mig till Tebûk och, om jag dröjde längre hos 
dem, ända fram till Teima, lofvade jag dem att stanna quar. Blefve gubben 
frisk ville han sjelf resa med mig fram till Feyṣal eller hvart helst jag fordrade. 
Detta var ock den enda ersättning jag önskade: skulle något vidare villa ges 
(talaʽ min ḍsahroh)160 skänkte jag det allt åt min vägvän Ḥasan. Så voro vi nu 
öfverenskomne,  då,  efter  en  dags  dröjsmål  Ḥasan  begaf  sig  tillbaka  på 
återväg, ej gerad till sitt hem utan till araber i Altahamá för att fortfara att 
gästa dem och för att söka underrättelser om tvänne ej från honom men från 
vår  tredje  reskamrat  bortkomne kameler. Denne man var  en  ʽÖkbi  beduin 
gubbe och gråskägg och såsom Ḥasan och jag hade äfven han gjort pilgrims-
färden till Mekka. Han var en beduin, hvars [like] jag väl någon gång sett i 
Negd; men alldrig i dessa trakter: han försummade alldrig en af sina 5 dagliga 
böner,161 hvartill han i brist på vatten gjorde sin ablution i sand och en rysning 
gick igenom honom då jag sade honom det jag på 20 dagar ej kunnat göra en 
bön, emedan mina bölder, som allt ännu litet flöto, orenade mina kläder med 
blodvar och som vatten ej fanns till deras tvättning, var mig ej bön tillåtlig i 
dylika kläder. Han var emellertid en god hederlig from gubbe blott att han 
ofta plågade mig med frågor i sin religion, hvarom han sökte upplysning och 

b r e v  ·  3  a u G u s t i  1 8 4 7  –  8  j u l i  1 8 4 9

WALLIN V.indd   207 1.12.2014   11.35



208

G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

för öfrigt var föga flink och erfaren i vanliga beduin förhållanden. Han miss-
kändes ock af alla araber, som vi gästade och de höllo honom alltid först för 
en fellah eller stadsbo, och då Hasan försäkrade dem att han vore beduin af 
ʽÖḳbi  stammen,  beklagade  de  honom med  namnen  faḳîr  och meskîn,  det 
förra  tydande på han[s]  fromma religiositet, det  sednare på hans  tafathet  i 
öknens förhållanden. Det var ock derföre han begagnade tillfället af Ḥasans 
resa med för att gå ut och genom hans klokhet och erfarenhet samla under-
rättelser om sina för en månad ungefär från betes marken bortkomne kameler. 
Hittils hade de ej lyckats; men de ville nu gå vidare och fortsätta sina efter-
frågningar och tviflade ej på att de till slut skulle få reda på hvad de sökte. 
Jag är en narr att ha svårt att skiljas vid dem jag längre eller kortare tid säll-
skapat oaktadt den långa öfning jag häri haft och det är nästan ingen af de 
många olika reskamrater jag haft äfven i öknen, som jag ej ogärna skiljt mig 
ifrån. Men lofvad vare Herren: efter några dagar har jag lefvat mig in i de 
nya förhållanden och upphört, om ock ej att minnas mina gamle vänner, dock 
att tänka tillbaka på dem med veklig längtan. Så äfven nu! De lämnade mig 
och jag blef ensam i mina nya förhållanden med min halfdöde patient och de 
nye män, som omgåfvo mig. Dock beduinen är nära nog öfverallt densamme 
och man är genast hans bror och hans vän. Här var jag dessutom mycket firad 
icke allenast såsom läkare utan äfven för mitt goda caffe alltid stod färdigt 
för  alla.  Lyckligtvis  är  jag  ej  rökare:  hos  beduinerne  och  i  synnerhet  hos 
dessa skulle kamellaster ej räckt till. Emellertid började jag så godt sig göra 
lät  reglera mitt  eget  och min  patients  lif.  Hittils  hade  shiḳḳat  albeit  eller 
främman kamarn hållits i sido afdelning af Sâlims tält invid sjukkammarn: 
jag förmådde dem flytta den i en annans tält föregifvande detta vara ound-
vikligen nödvändigt så för den sjukes lugn som för mitt eget. Jag bemödade 
mig att aflägsna från oss allt stoj och väsende; men omöjligt! utom det att de 
alltid ville rådgöra den kloke erfarne sheikhen i sina nomadflyttningar och 
andra förhållanden, ville alle se den älskade gubben och prata med honom 
och dagen om satt sjukkammaren full af folk som tröttade den sjuke med sitt 
prat och sina frågor. Jag fortfor här såsom hos ʽÖḳbi beduinerne koka min 
mat sjelf och i samma ordning; men ej nog med att jag måste koka min egen 
mat;  jag måste äfven  bereda min patients. Då  jag nämligen såg de kärl, 
hvari de kokade sin mat, koppargrytor,  som säkert på åratal blifvit begag-
nade men  ej  förtennade,  ja!  kanske  alldrig  skurade  och  tvättade  sedan  de 
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blifvit köpte, och såg det sätt, hvarpå de beredde den, tjockt bröd halfbakadt 
i askan och uppblödt af det välmenande folket i rikaste överflöd i surmjölk 
och  smör,  kunde  jag  ej  underlåta  förklara  dem  det  detta  ingen  passande 
sjukmat var och sedan jag en gång beredt honom i min kastrull och äfven ut 
min matsäck ett mål, som han funnit särdeles godt och passande, fick jag lof 
att sedan fortfarande agera så hans kock som hans läkare. Jag hade i alla fall 
börjat med honom kuren, fått hans puls ner till 85–90 slag med antiphlogose 
och hans diarrhéer genom ett mera  regladt  lefnadssätt dock något hejdade 
och gubben kunde, trotsande mitt förbud, sitta upprätt i sin bädd och röka sin 
snugga att prata med de närvarande och de började smått hoppas [på] hans 
återfående. Men, i stället för att vi hittils hvaran dag gjort korta nomadflytt-
ningar  af  2–4  timmar,  hade  vi  nu  att  göra  dylika  af  6  till  10  timmar  och 
patienten så svag han var måste dagen om sitta och rida kamelen och utstå 
dess skumpiga skakande och mattande gång. Härtill kom att då han kände sig 
alldrig  så  litet  bättre  han  företog  sig mig  ovetande  att  dricka  kamelmjölk 
skåltals h.e. stoptals och andra hugg emot diéten, hvaraf följden var att efter 
8 dagar hans tillstånd försämrades. Han föll i lethargisk sömn och jag uppgaf 
allt hopp och behandlade honom med blott likgiltiga yttre medel af spanska 
flugor och koppningar.162 Härtill kom nu att folket började prata om mig och 
mitt behandlingssätt. Härtill hade jag ofrågad fått göra som jag behagade; nu 
började man göra rådplägningar sinsemellan om husmedicin och de af dem 
kända och brukade botmedel: en ville ge honom aloe, en annan ingefära; en 
tredje  myrrha,  en  fjerde  rådde  honom  bereda  sig  palt  och  äta  den  för  att 
stoppa sin mage; en femte sade sig legat sjuk i samma sjukdom och ej blifvit 
återställd genom annat än granat äppel och nu skickades enkoms en man till 
det en dags resa aflägsnade Tebûk för att hämta af denna frukt, som i öfver-
flöd  finnes der och året om förvaras af dess ägare. Min ställning blef mig 
penibel; men  jag kunde ej aflägsna mig,  ty då hade folket sagt  jag flydde. 
Slutligen  då  gubben  var  nära  sitt  slut,  tillkallades  en  närboende  gammal 
beduingumma,  berömd  rundt  omkring  i  trakten  för  sina  underkurer  och 
derföre hedrad med namnet faḳîrá. Hon var en i hemligheter invigd gumma 
och  såg  det  fördolda  och  en  i  allmänhet  af  Herren  älskad  och  af  honom 
begåfvad person. Efter den beskrifning jag först erhöll om henne ansåg jag 
hennes konst vara en sorts magnetiation, hvartill man i Orienten finner spår; 
ty intet nytt finnes under solen. Hon kom om en afton just under det gubben 
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hade  ett  anfall  af  quäfvande  hosta  och  stockande  expectoration,  hvarvid 
quinnorna från gran[n]tälten samlat sig för att under gråt och skrik, såsom 
vanligt  här,  öfverljuda  den  döendes  sista  svåra  kamp. Anfallet  gick  emel-
lertid nu såsom några gånger förrut, förbi och sedan alla hämtat sig litet och 
den främmande trollgumman blifvit gästad och undfägnad, började hon efter 
solens nedgång sin lek (laʽab) på patienten. Såsom alla vigtig[a] och högtid-
liga  företag  här  började  äfven  hon med  rökelser,  dock  ej  särdeles  väldof-
tande;  ty hufvud  ingrediensen  i  dem var Asa  foetida. Härunder upprepade 
hon  invocationer  till Herren om hans bistånd och hjelp; men  inblandade  i 
dem inge rotvälska och förvrängda namn på andar och genier, som i dylika 
fall  äro  vanliga  hos  stadsbon  och  de  för  erfarenhet  i  trolldom  berömde 
Maghrabi  araberne.  Hon  tillät  dock  ingen  annan  vara  närvarande  än  den 
äldre af patientens tvänne hustrur och några af hans mindre barn; men som 
de båda tält afdelningarne ej voro skiljda med annat än en upphängd matta, 
kunde  jag med den  stora  församlingen  af  nyfikne män  som  satt  i min  tält 
afdelning omkring brasan och kaffepannan, höra hvarje ord och äfven då och 
då öfver skiljeväggsmattan gynn[a] mig till en blick på hennes choser. Sedan 
nu förberedelserna voro genomgångna började hon i sakta sorglig recitativ 
ton liksom ett samtal med andar, som hon uppmanade och uppkallade till sig 
och hvar och en i sin ordning affärdade med bannor öfver att hålla patienten 
uti hans svåra sjukdom så länge utan att lätta hans plågor. Härunder uppre-
pade  hon  med  hög  röst  allt  efter  litet  orden:  arkan  ballah  (beduin  uttal  i 
stället  för  billah)  aʼman  ballah  och  i  chor  såsom  ett  tutti  till  hennes  solo 
upprepade allt folk när och fjerran härtill exclamationen: ja ʽaunet allah.163 
Sedan började hon  i gladare  ton och  snabbare  takt  sjunga eller gnola med 
ljud liknande de vi bruka för att hejda en häst i dess lopp ungefär pto pto och 
som läpparne härvid komma i stark rörelse och ljuden liksom ville förblandas 
och förkrånglas i deras hastiga upprepande förorsakade detta en högst löjlig 
melodie, hvarvid  jag ej kunde hålla min skratt  tillbaka. Äfven beduinerne, 
som suto  inne hos mig,  smålogo och yttrade om gumman och hennes  lek: 
detta är något som förorsakar både löje och gråt och det är ingalunda otroligt 
att [hon] botar Sâlim och åter bringar honom på föttren. Sedan följde åter ett 
recitativ i långsam adagio takt, hvari trollgumman besjöng dater af hästryt-
tare (kheyâl ett vackert och i beduin öron poetiskt välklingande ord) syftande 
härmed på patienten, som ägde hästar, en sällsynthet hos dessa araber, och 
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var berömd såsom deras  länkare. Allt detta nu upprepades å nyo och ånyo 
med samma ord och samma melodier ungefär under något mer än en timma, 
tills gumman blef hes och trött och sålunda nödgad upphöra. Härunder slog 
hon då och då patienten med sin flata hand än på bröstet än på ryggen och 
klämde understundom mellan sina näfvor hans förmagrade armar och ben, 
rörde honom äfven emellanåt med en palmkäpp som hon höll i handen och 
rörde i luften; men jag såg henne ej göra de kretsar och de konster och choser 
med  fingrar och hand,  som  jag hört våra magnetisörer  skola bruka. Också 
följde  härpå  ingen  sömn  för  patienten:  han hade under  hela  actionen  sutit 
upprätt i sin bädd afbrytande som oftast gumman med sin stockande hosta. 
Detta hade jag dock väntat; ty folket hade under sina berättelser om gumman 
brukat  utom  uttrycket  lek  eller  laʽab  äfven  uttrycket  tanwîm,  hon  skulle 
insöfva sina patienter. Men derom syntes man ej här ha begrepp att patienten 
under  denna  sömn  skulle  ge  upplysningar  om  sin  sjukdom och  dess  bote-
medel: detta har jag dock en gång längre fram som Du torde få höra erfarit 
såsom en erkänd sak äfven här. Akten var nu emellertid slut och alla skiljdes 
åt för att gå till hvila. Patienten fick dock föga hvila under denna natt: hans 
diarrhéer,  ökta  af  hans  quällsvard,  som undergumman  hade  beredt  honom 
med rikligt  smör, höllo honom vaken och  i  rörelse. Följande dagen då  jag 
steg  upp  och  helsade  på  honom  god  morgon  fann  jag  honom  fulleligen 
uttömd och anade att han ej hade många stunder mer att räkna af detta lif. 
Äfven han sjelf hade insett det redan dagen förrut och sade mig en stund då 
vi  voro  ensamme:  ”jag  dör  denna  natt”:  och  bad mig  ”öppna  sig  boken”. 
Detta  nämligen  (iftaḥ  li  lkitâb)  eller  ”undersök  mig  boken[”]  (iftish  li 
lkitâb)164 är ett konstuttryck i alla dessa länder, öfver hvars egentliga mening 
det dock är svårt att göra sig ett begrepp; men det är alltid första frågan och 
första fordran, som här en hjelpsökande gör till den anlitade läkaren och det 
första  äfven  som  en  vanlig  arabisk  folk  läkare,  i  synnerhet  en Maghrabi, 
erbjuder  åt  den  [som]  söker  hans  hjelp.  Det  första  han  gör  är  att  slå  upp 
boken (ehuru alltid uttalad med bestämd artikel är det ej en bestämd bok; det 
kan vara hvilken läkare bok som helst); men härvid är det obegripliga huru 
han kan finna det rätta capitlet deri; ty han bör ej göra några sorts examina-
tionsfrågor om sjukdomen, detta skulle strax väcka patientens misstroende 
om hans förmåga. Nog af! han slår upp boken, läser derur ett  långt capitel 
om den nu rådgörande patientens fall, när och huru och hvar hans sjukdom 
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börjat,  huru  den  sedan  förlupit  och  på  hvilken  punkt  den  nu  befinner  sig. 
Men  icke  allenast  det:  boken upplyser honom äfven om andra omständig-
heter t.ex. om patienten, vare sig man eller quinna, är gift eller ogift om han 
har eller haft eller skall  få barn, om han har förmögenhet och skatter eller 
förlorat dem eller  framdeles  skall  få dem: om en viss dag är gynnsam  för 
utförande af en tillämnad sak etc. etc. af de mest underbara förutsägningar af 
dolda saker, och hade jag ej lärt mig att här den uppenbaraste lögn redan i 
förste berättares mund blir fulltrodd sanning om blott berättad med vältalig, 
jag ville nästan säga skamskyende  tunga och förståndligt språk, skulle  jag 
måsta tro att ännu i vår tid dagligen utföras i dessa länder lika många under-
verk som i de gamla propheternes och apostlarnes tid. Jag hade ofta af Sâlim, 
såsom  tusendetals  gånger  förr  och  sedan  af  andre,  blifvit  uppfodrad  att  ta 
fram boken och läsa honom derur förklaringen på hans sjukdom och se deri 
om döden eller lifvet vore honom bestämdt; ty äfven det upplyser boken om; 
men  jag hade alltid undandragit mig att säga ett vanligt häremot stridande 
uttryck att ingen annan än Herren känner det fördolda och alltid förklarat det 
jag ansåge dylike boksökare (fattâsh) för bedragare och lögnare och den som 
trodde på dem för Gudahädare (kuffâr) och då han nu på eftermiddagen före 
undergummans ankomst ännu bad mig taga fram boken föreslog jag honom 
att läsa honom ett capitel ur Ḳorʼan, Herrens bok. Detta gjorde jag ock i en 
stor  församling  af  åhörare:  jag  läste  honom  den  korta  sorat  almulk  eller 
tabârak165 och förklarades detta sedermera af folket såsom en utsago af mig 
att  han  följande  dagen  skulle  aflida.  Detta  inträffade  ock:  undergummans 
trollsång kunde ej besvärja dödens andar. Jag hade efter min morgon häls-
ning  på  patienten  begifvit  mig  tillbaka  till  min  tältafdelning  dels  för  att 
bereda mig min frukost dels ock för att lämna den sjuke i fred med sina quin-
noläkare, som nu tagit honom hel och hållen i sin vård. Jag hade emellertid 
härunder gjort bekantskap med  trollgumman och  inbjudit henne att delta  i 
min frukost sedan hon beredt frukost åt patienten, som hon just höll på att 
tillaga  af  tror  jag palt  och brynt  smör.  Jag hade ock knappt  fått mitt  bröd 
färdigt och mitt caffé kokadt förr än min gäst  infann sig. Hon ansåg mig i 
allmänhet med medlidsamhetens ögon, kallade mig meskîn troligen emedan 
jag ej förstått rädda min patient från döden; men icke desto mindre sökte hon 
hos mig hjelp emot sina sura ögon och bad mig ge sig ögonpulver lofvande 
till  ersättning derför  sända mig  smör  från  sitt hem. Hon satt härunder och 
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tuggade på mitt bröd under höga loford sägande: i sanning ja ḥâgg ditt bröd 
är ett läkemedel och hon hade hunnit dricka första koppen kaffé och ta den 
andra i hand, som hon satt vände mellan fingrarne, då ett högt klagoskrik af 
alla  i  sjukkammaren  närvarande  quinnor  väckte  henne  från  hennes  caffe-
kopp. Hon  satte  den osmakad  ifrån  sig och  steg upp och begaf  sig  af  och 
sedan såg hvarken jag eller någon annan henne mera och då jag sedermera 
frågade efter henne sade alle: [”]den lögnerskan (Sâlim var nu död) flydde 
och strök tillbaka till sitt hem.” Patienten hade nämligen sedan han smakat 
första biten af sin frukostpalt åter fått ett anfall af quäfvande hosta och böjt 
sig ned på  sin bädd och dragit  sista andedrägten och nu börjades en  scen, 
hvars  like  i  intressanthet  troligen  alldrig  setts  på Europas  största  theatrar. 
Också hade jag nu ej önskat utbyta öknens naturliga sceneri mot konstens på 
en theater. Patientens bädd var om morgonen, det var söndagen d. 12 Mars, 
utflyttad  litet utom tältet och den nyss uppstegne solen belyste hans matta 
afmagrade ansigte med sina  första  svaga  strålar. Då han dragit  sista ande-
drägten  allt  under  quinnornas  oupphörliga  klagoskrik,  öfverhöljdes  hela 
hans lekamen af ett lärftsskynke; men förgäfves! Hans egna barn och brödra 
barn och andra nära slägtingar drogo upp skynket från hans ansigte för att 
kyssa och omfamna liket: de lade sig vid hans sida på bädden och höljde sig 
med samma skynke och den ena drog bort den andra och stridde med henne 
om denna plats. Härunder nu hade det stora tältet fallit  liksom af sig sjelft 
omkull och en större klocka som var hängd på en af dess stödträd klämptade 
dödsklockan. De hade nämligen här ett eget bruk som jag hvarken förr eller 
sedan sett i något beduin tält: de hade en större klocka eller skälla, hvarpå de 
i  hvarje  solnedgång  klämptade  några  slag.  Jag  kunde  ej  få  några  andra 
upplysningar om detta bruk och dess ursprung än att det var ett gammalt bruk 
hos dem och i allmänhet af god betydelse. Hos flera andra beduiner skall det 
vara brukligt vid döden af någon stor sheikh att alla tälten i ferîḳen falla om 
kull: här var det ej fallet. Genast från början af scenen af [sic] flera af quin-
norna, och det just de ungaste och vackraste unghustrur, fällit ned sina kläd-
ningar  ända  till medjan,  der  de nämligen omslutas  af  ett  bredt  bälte. Som 
dessa klädningar eller rättare blåfärgade särkar äro mycket vida i synnerhet 
deras armar, hängde den nu nedfällda öfra delen långt ned mot benen och gaf 
ett underligt draperi åt den halfnakna gestalten. De hade mest alla  löst sitt 
hår och det hängde i naturliga lockar och skrufvor ned öfver hufvud och hals; 
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men  som  arabiskans  hår  i  allmänhet  är  föga  långt  ehuru  utomordentligt 
tjockt,  räckte  det  ej  att  betäcka det  skönt  bildade bröstet. Det  var  i  denna 
kostym som de stridt om äreplatsen vid den dödes sida och det var i den som 
de nu utförde hela den följande scen. De slängde sina nakna armar i vädret 
och slogo sig  för bröst och panna,  föllo understundom  i hvarandras armar 
och det oftast så handlöst att, om ej uppfattad af den andra med styrka, de 
båda rullade omkull i sanden: dessemellan satte de sig på marken och öste 
med båda händer sand öfver hufvudet, som föll ned öfver den öfriga kroppen 
och flera, som kommo nära askhögarne af de eldar som hade brunnit i de tre 
särskilda  tältafdelningarne öste öfver  sig  aska  i  stället  för  sand. Men  icke 
nog med att de öste askan öfver sig, de stoppade den äfven näftals i munden 
så jag ofta alfvarligen fruktade de skulle storkna deraf. Detta var i synnerhet 
fallet med  den  dödes  lilla  son  en  gosse  10–12  år,  som  platt  naken  sprang 
omkring lik en förtviflad och vid ett tillfälle följde exemplet af sin mor att 
ösa munden  full med  aska,  och  skulle  jag  ej med  våld  tvungit  honom  att 
dricka litet vatten vet jag ej huru det gått med honom. Den löjligaste figuren 
var  en  ung  svart  trälinna,  som  hade  öst  aska  öfver  sin  svarta  kropp  och 
ansigte och som den troligen af svetten klibbade sig fast dervid bildades gråa 
fläckar på den svarta grunden och gjorde  flickan  till en verklig harlequins 
figur i den sorgliga scenen. En motsats till denna trälinna bildade den aflidnes 
yngsta doter om ungefär 9 år en blygsam skygg ghazâl, som satt för sig sjelf 
nästan längst  i  fonden af  taflan och i  jämn oföränderlig  takt slog sitt bröst 
med sin knutna högra hand och oföränderligt upprepade i klagande låg ton 
klagoljuden: wâ  abâ;  härunder  flöto  sakta  tysta  tårar  ur  hennes  glänsande 
ögon och såsom jag ej kunde hålla mig från småskratt då jag såg åt trälinnan 
kunde jag knappt hålla mig från en tår då jag såg åt denna flicka. Härunder 
upprepades  af  alla  oupphörligen  vefulla  klagoljud med  än  högre  än  lägre 
röst: de voro: wâ abâ – wâ ʽammâ – wâ khâlâ – wâ akhâ – wâ zôgâ allt efter 
den  klagandes  slägtförhållande  till  den  aflidne.166  Litet  afsides  satt  hans 
syster för sig sjelf och upprepade i lägre recitativ ton en extemporerad sång 
öfver den döde som gick ungefär så: wâ weilî öfver min bror – wâ weili öfver 
arabers Sheikh – wâ weili öfver beduiners och stadsboers herre – wâ ḥalalâ 
(ett utrop af förundran) öfver den store starke hästlänkarn – wâ ḥalalâ öfver 
den, hvars like alldrig quinna bar etc.167 i samma form af klagorop och prisord 
öfver den hädangågne. Härunder sprungo de äldre männerne med quäfda och 
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tillbakahållna tårar omkring i quinnohopen och skuffade dem ofta rätt barskt 
undan liket och undan hvarandra och tröstade den ofvannämnde lille sonen 
och förbjödo honom att gråta sägande att tårar ej anstodo en man och ställde 
i  ordning  till  likets  afskaffande  och  begrafvande,  hvaremot  dock  de  äldre 
quinnorna satte sig fordrande att det skulle få stå öfver till följande dagen,168 
såsom fallet varit med den och den af gamle hädangångne Sheikher af deras 
stam då han dött. Detta vägrade dock männerne, som mente att det till intet 
tjente och oaktadt quinnornas häftiga strid häremot, hvari såsom under hela 
den förra scenen jag tyckte mig finna just de de ifrigaste, som jag under min 
långa  vistelse  här  lärt  mig  känna  som  de  lättsinnigaste,  hämtades  redan 
kamelerna fram för att transportera liket och de män som skulle gräfva grafven 
och i allmänhet agera vid likbegängelsen. En den aflidnes något äldre doter 
omkring 14 år, som om morgonen före fadrens död begifvit ut på bete med 
hela fårahjorden var emellertid med den tillbaka kallad och fåren och getterna 
som sprungo förundrade öfver det förändrade utseendet och det fallna tältet 
omkring  bland  de  klagande  quinnorna  bidrogo  att  öka  villervallan.  Af 
hjorden utvaldes nu ett af dess bästa får till slagt vid den aflidnes graf  och 
sedan  andra  nödiga  preparatio[n]er  voro  träffade  begåfvo  sig  6  af  tältens 
yngste män på lätta olastade kameler af till den öfver en half dag aflägsna 
begrafningsplatsen.  De  hade  anmodat  mig  att  följa  dem  för  att  läsa  den 
vanliga Muslimska bönen öfver hans graf.169 Dessutom hade jag att taga med 
mig caffe och dess tillbehör för att till den aflidnes heder bereda denne luxus 
dryck åt de som visade honom den siste ärebetygelsen. Men som jag ingen 
brådska hade följde  jag efter med liket, som lindades  in  i ett af de  täcken, 
hvari han låg och lastades på ena sidan af en kamel motvägd på andra sidan 
af  en  hvetes  säck  och  en  gryta  och  andra  för  tillfället  nödiga  behofver. 
Kamelen, som bar liket grimläddes af den aflidnes syster, som större delen 
af vägen fortfor att gnola sin improviserade sång af jâ ḥalalâ öfver den store 
sheikh som hädangått till sina fäder. Vi mötte på vägen åtskillige beduiner af 
stammen, som alle kastade sig ned på knäen och böjde pannan i sanden under 
allehanda  utrop  af  sorg  och  vemod.  Kort  före  solens  nedgång  hunno  vi 
begrafningsplatsen  i  en dal kallad  ʽÄweinid. Det var en väl vald plats,  ett 
äkta  ökenlandskap  under  små  sträckningar  af  de  så  kallade Ḥarrá  bergen, 
hvars af basalt sten svart glimmande glans bjärt afstack mot den gula sand 
som matt lyser i dess sänkningar. Dalen och ingången dit som bildas af ett 
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trängre pass står full af små arṭa och nu i hvit blom stående ratam buskar och 
midt genom den går en djupare smal dal liknande bädden af en förtorkad flod 
och på randen af denna bädd är sjelfva grafplatsen. För öfrigt tyckes det vara 
ett från äldsta tider i helgd hållet ställe; ty i dess ingångspass, som ligger fullt 
af nedrullade och störtade mest skiflikt afsöndrade stenblock, fann jag utom 
klumpsiga figurer af kameler huggna i dessa skifstenar äfven några inscrip-
tioner  af  gammal  skrift;  som  jag  denna  gång  var  lycklig  nog  få  tid  att 
aftäckna.170 Det var här den aflidne hade fordrat blifva begrafven ibland sine 
före  honom  hädangångne  bröder  och  slägt  förvandter  och  sheikher  af  sin 
stam, hvilka alle lågo här. Då vi nu på aftonen här anlände funno vi de före 
oss  afgångne  unge män  hafva  grafven  färdig  och  intet  vidare  återstod  än 
tvätta liket och svepa och lägga det i dess bädd. Här finnes i ofvannämnda 
torra  flodbädd  en  brunn  med  godt  vatten  och  derifrån  fylldes  nu  våra 
medhafda säckar, liket tvättades, hans hufvudhår klipptes och alla öppningar 
på hans kropp tillstoppades med bomullstappar, höljdes sedan i svepduken, 
en uppskuren rentvättad storskjorta, en duk lindades om hans hufvud och så 
sänktes  han  i  den  tämmeligen  djupa  grafven  på  en  underlaggd  röd  klädes 
kaftan (gubbé eller gaukhá) och först nu, ehuru rätteligen derförinnan, läste 
jag  öfver  honom  sedan  jag  gjort  den  vanliga  bönablutionen,  begrafnings-
bönen  bestående  af  4  takbîrat  med  deremellan  upprepade  korta  böner.171 
Grunden  af  grafven  och  dess  sidor  voro  öfverlaggda  af  stora  uppstaplade 
stenskifvor af de ofvanföre omtalade och dylika  lades nu  i  form af ett  tak 
nära öfver liket och detta tak höljdes med sand och slutligen betäcktes hela 
grafven med ännu ett dylikt stentak och så var hela akten slut och vi skredo 
nu till beredandet och slagtandet af vårt får vid högt flammande brasor och 
halfva natten var förgången förr vi hade slut på vår gästning vid den aflidnes 
graf. Följande morgonen återstod ännu åtskilligt att  jämnkas på stenöfver-
byggnaden af grafven och solen var högt uppe förr än vi gåfvo oss på återväg. 
Tillbakakomne till tälten funno vi ännu den aflidnes tält fälldt till jorden och 
hans  familj  sittande derpå emottagande oss med nu  tyst och klagolös  sorg 
helt olika det sorl och det vilda stoj som de visat vid den aflidnes hädangång. 
Snart var dock nu tältet åter byggdt och sorgen glömd för dagens och lifvets 
vanliga göromål; morgondagen gjordes en nomadflyttning och snart var åter 
allt  i  sin  vanliga  gång  såsom  om  ingenting  hade  passerat. Men  så  är  den 
friske naturmenniskan här: hennes sorg är för ögonblicket och hennes fröjd 
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likaså: och båda äro häftiga uppflamande lågor, som snart slockna, och hans 
sår läkas lätt så de yttre som de inre; ty hans hull är godt och hans sinne är 
friskt. Sâlim, frid öfver hans aska! ha uppehållit oss så att jag ej hunnit säga 
Dig något öfver mitt eget lif under de 14 dagar jag lefde i hans tält och om 
de  beduiner,  bland  hvilka  jag  förlefde min  tid.  Jag  behöfver  ock  ej  länge 
uppehålla Dig härmed: mitt lefnadssätt var detsamma som i andra beduin tält 
blott att här den skummande kamelmjölken, som från spenen hämtades mig 
till morgon och afton dryck, var  rikligare  än  förr och  sällan  förmådde  jag 
ensam förtära här det dryga mått, som mig hämtades. Min frukost på bröd 
och min quällsvard på ris beredde jag mig sjelf; men hade många att dela den 
med. Folket var alldeles besatt på min mat; och från det jag först upptände 
min eld att bereda den satt mitt tält fullt af barn och män och quinnor för att 
se på min matlagning och sedan jag fick allt färdigt och började förtära det 
med egen hand och med möda beredda följde de hvar och en med äkta hund-
blickar hvarje bit jag stoppade i munden väntande att jag skulle kasta åt dem 
äfven en bit. Jag kunde här alldrig till de närvarande göra bismillah invita-
tionen till deltagande i mitt mål; ty jag visste att, hade jag gjort den, de alla 
utan krus störtat deröfver och förtärt allt förr än jag hunnit smaka deraf en 
bit. Men för att dock på något sätt tillfyllestgöra den hvarje ätande här ålig-
gande fordran att dela med sig af sitt mål, tog jag till regel att aflägga på min 
tallrik en portion  för min värds  lille son om han ock sjelf deraf hade  föga 
fröjd;  ty  knappt  hade  gossen  fått  tallriken  i  hand  förr  än  de  kringsittande 
föllo deröfver som Harpyer och delade med honom den knappa portion. Så 
ogärna han såg det, kunde han ej neka dem; han var beduin och son till en för 
frikostighet  frejdad  sheikh. De voro ock  i  andra  afseenden mera ohyfsade 
och  oborstade  än  de  beduiner,  från  hvilka  jag  kom. De  vräkte  sig  på min 
matta;  stödde  sina  armbågar  och  ryggen mot mina  säckar  och  ehuru  intet 
ondt låg deri, såg jag det ogärna emedan jag visste att de hvarje gång lämnade 
efter sig ett halft eller helt dussin löss, och det var blott med våld och käppen 
och gräl och skrik, som jag kunde hålla dem på afstånd. Jag har redan antydt 
osnyggheten i deras kokkärl, deras trädkärl voro om möjligt än smutsigare; 
men detta är dock kanske i mer eller mindre grad fallet hos alla beduiner och 
såsom hos oss ett piphufvud först då får värde när det blir väl inrökt så en 
skorpa sot sätter sig kring dess kanter, så får ett trädkärl hos beduinen först 
då värde när  efter  långt bruk en  skorpa af den åtskilliga deri  förtärda mat 
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fäster  sig  längs dess brädder. Kärlen  tvättas  i allmänhet alldrig efter deras 
brukande; blott kopparkärlen, då de nästa gång skola användas, sköljas lätt 
med  en  squätt  vatten,  skuras  alldrig och naturligt  och vanligt  är  detta  hos 
dem att, ofta, då jag med sand och vatten tvättade och skurade min kastrull 
efter dess bruk, de frågade mig hvarföre jag så gjorde och det med den mest 
naiva oskyldiga förundran. Detta jämnte den stora mängd af folk och besö-
kare, som dock, oaktadt alla mina bemödanden deremot, dageligen trängde 
sig om min patient och mig, gjorde min vistelse här betydligt genantare och 
obequämare än hos ʽÖḳbi Hasan. Dock för öfrigt voro de äkte beduiner, goda 
glade sorglöse varelser, med hvilke man dagen om kunde glamma leka och 
skämta som med barn och de beständiga flyttningstågen tjenade äfven att ge 
någon variation åt det  annars  entoniga  lifvet. Emellertid var mitt göra här 
slut och ehuru modren för den aflidnes barn uppmanade mig att  stanna än 
vidare  quar  ibland  dem  låfvande  gifta  mig  med  en  af  sina  unga  döttrar, 
uppfordrade  jag Saḳar att  föra mig  till Tebûk. Han gjorde  inga svårigheter 
härtill och den 15 mars begåfvo vi oss på väg i sällskap med en annan ung 
beduin af stammen, som var bössbeväpnad och af Saḳar förmådd att följa oss 
såsom sällskap och värn. Jag har redan antydt att en beduin alldrig gärna går 
en väg ensam eller blott i sällskap med en ej-beduin, han vill alltid ha följe 
af åtminstone en hälst af egen slägt. Vi hade emellertid genom våra hvarann-
dagsliga flyttnings tåg kommit till slutet af det så [kallade] Hesmé landet till 
en del deraf kallad alzâwiié efter vinkeln utgörande i sjelfva verket en sned 
vinkel mellan de högre granit bergen af Alshefà kedjan och de lägre sand-
stens [oläsligt] af [oläsligt]rör höljda Alḥarrá bergen. Det var härifrån vi nu 
vandrade ut med mitt bagage, lättadt som det var af den tömda matsäcken, 
hängdt på en kamel. Vår väg gick tillbaka till dödsdalen ʽÄweinid172 i hvars 
brunn vi fyllde vår vattensäck och knappt hade vi lämnat denna plats bakom 
oss förr än vi gjorde halt till natten och beredde vår quällsvard på den sista 
quarstoden af min ris. Följande dagen fortsatte vi färden öfver ett land kupe-
radt  af  små  berg  som  sträcka  sig  ut  från Alharra  bergen;  men  som  mina 
tvänne följeslagare kände sig dugtigt hungrige efter den lätta quällsvarden 
på ris, funno vi oss snart föranledne göra halt för att bereda vårt morgonmål. 
Jag beredde mig mitt caffé och som vi hade med oss en säck mjölk och mig 
ännu återstod litet socker från Kairo, bildade jag mitt mål af ett Europeiskt 
caffé. Mine följeslagare beredde sig deremot på mitt mjöl deras mest älskade 
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och alltid på vägar brukade mål af tjockt bakadt half gräddadt bröd stödt och 
uppblödt i smör. Detta sednare måste naturligtvis jag likaså tillsätta ur mitt 
af vår följeslagare dagen förrut köpta smörföråd och ehuru jag ur min läder-
bytta hade tömt väl ett skålpund på deras tjocka brödgröt tyckte Saḳar det var 
för litet och fordrade mera. Häraf uppstod nu först ett litet knabb gräl. Sedan 
frukosten var förtärd och vi ännu suto vid vår brasa och vårt caffe öppnade 
Saḳar samtalet, som tystnat efter knabbet, med följande ord: säg mig, ja ʽabd 
almaulà, tänker du rida och lasta min kamel för intet till Tebûk eller tänker 
du ge den lega? Svar: vid Gud, Saḳar, du vet lika väl som jag de villkor jag 
gjorde dig, då du först förmådde mig att stanna hos salig Sâlim och hvad han 
och du gingo in på; efter dem ålåge det dig att föra mig fram till Teima, nu 
fordrar jag blott att komma fram till Tebûk och i sanning jag kan ej annat än 
förundra mig öfver din fråga: du vet dessutom att jag till min förre reskamrat 
Hasan erlaggt fulla legan af 3 Turk. guldstycken från Almoeileḥ till Tebûk 
och jag är ej sinnad erlägga tvänne legor för samma väg. Saḳar: och denne 
Ḥasan, hvad gjorde han dig att han förtjente denna lega och den boreida (en 
sorts  lång  ylleskjorta)  som  du  gaf  honom  och  löftet  om  delandet  af  den 
ersättning Sâlim, Herren hafve barmhertighet med honom, ville gifva dig om 
han tillfrisknat? Han förde dig en kort väg midt emellan araber, på hvilken 
intet var att frukta; vi ha här framför oss en väg, på hvilken litet längre fram 
vi för hvarje steg ha framför oss den röda döden (almaut alaḥmar)173 och jag 
har ingen lust för ingenting blottställa min kamel och mig sjelf och upplys 
mig derföre: vill du ge mig samma lega som du gaf Hasan så vill jag våga 
kuppen  och  gå med  dig,  i  annat  fall  lämnar  jag  dig  och  ditt  bagage  här  i 
någon bergsskräfva och skickar Ḥamdân (vår följeslagare) till fots till Tebûk 
för  att  derifrån  lega  en  kamel  att  afhämta  dig  och  beger mig  sjelf  på min 
kamel  till  araber  i  Alḥarrá,  hos  hvilka  jag  har  affärer.  Jag:  hvad  Ḥasan 
beträffar  är  han  en  bättre  karl  än  du  och  förtjenar  väl  allt  hvad  jag  gifvit 
honom och mera och gifve Gud jag ej utbytt hans sällskap mot ditt! och han 
tvekade alldrig att föra mig fram den väg vi nu gå om jag fordrat det och lega 
ger jag dig platt ej hvarken en eller två guldstycken och har du ej lust att gå 
framåt med mig så för mig tillbaka till salig Salims tält, der jag i männernes 
församling skall skaffa mig rätt med dig och finna mig en man som för mig 
dit jag önskar eller för mig till Ḥasan af hvilken jag lämnades i dina händer 
eller lämna mig hos några här närboende Araber tills I hämten mig en kamel 
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från Tebûk. Här väcktes nu Ḥamdân, som hittils varit tyst. Han var en ung 
man  om högst 20 med  nobla  vackra  drag  och  i  allmänhet  öppen  ynglinga 
charakter  och  jag  hade  ock  derföre  fattat  under  min  vistelse  hos  [Sâlim] 
större vänskap och tycke för honom än för nästan någon annan. Han sade: 
här äro inga araber i trakten och Ḥasan hvar är han? och hos araber finner du 
lika litet som hos andre någon som för dig fram för intet. Saḳar är dessutom 
en fattig man, har ej mer än den kamel du rider (lögn! kamelen var af Sâlims 
hjord)  han  har  legat mig  till  sin  följeslagare  för  2  guldstycken  (än  större 
lögn!) och du vill väl ej fordra att han för intet skall göra en sådan uppoffring 
för dig. Gif derföre Saḳar den lega du i alla fall måste erlägga åt en annan 
och han  för  dig  fram  till Tebûk;  eller  om du besluter  dig  till  att  sitta  i  en 
bergsskräfva med ditt bagage tills jag hämtar kamel från Tebûk, hvem är det 
som  erlägger  legan  för  den?  Här  inföll  Saḳar:  gå  du  blott  till  Tebûk  och 
hämta kamel och ger ʽabd almaulà ej legan så är den på mig, Herren ersätte 
mig min förlust! Jag svarade: hvad emellan Eder är vet jag ej och angår mig 
ej: jag vet det åligger Saḳar att föra mig till Tebûk och som han rättvisligen 
ingenting har att fordra af mig vill jag alldeles ej låta tvinga mig af honom 
till några concessioner alldra minst här på vägen: haden I sagt mig ett ord af 
allt detta förr än vi gåfvo oss ut från den aflidnes tält, hade jag kunnat ordna 
mina affärer antingen med Eder eller andre; men der hette det allt efter min 
önskan på Edra hufvud och Edra ögon och hvad vill allt detta Ert uppförande 
nu här betyda? ma shaʼ allah ʽâfiié aleikum174 (ett uttryck af nöjdt bifall öfver 
ens  handlingar  eller  ord)  hvad  I  ären  kloke!  och  huru  godt Edert  råd!  jag 
skulle sitta en dag och en natt ensam öfver i en bergsskräfva och vänta budets 
tillbakakomst från Tebûk! veten I ej att förste beduin som händelsevis komme 
denna väg hade rätt att taga mig och mitt bagage. De svarade: vi mente du är 
en kheyir (det vanliga beduinuttrycket på en braf karl men ursprunglig och 
ännu förstådd tydlig motsats mot bakhîl girig) och låter visst ej dina reskam-
rater möda sig för intet; ty taʽab alḥörr ḥerâm (ett beduin ordstäf)175 och ville 
derföre ej säga dig något i våra tält; och hvad din fruktan för möjligen här 
framkommande beduiner beträffar så borgar jag, Saḳar, för alle af vår stam 
Beni  ʽAtiyà  att  de  ej  röra  dig  eller  din  egendom och hvad  andre  stammar 
angår, såsom t.ex. här kringstrykande Sherarât, så kan jag hvarken nu eller 
framdeles på vägen skydda dig emot dem. Vi hade emellertid ungefär sålunda 
talat ut och som i alla fall detta ej ännu var platsen, der de ville lämna mig 
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lastades mitt bagage på kamelen och vi gåfvo vidare fram på vår väg. Härvid 
redo de både upp på kamelen och jag gick till fots och det var lycka att jag 
ingen lust hade att rida eller ens observerade att de troligen gjorde detta till 
min förtret: jag hade som ofta annars under mina färder lust att gå till fots 
och märkte ej förr än längre fram att de hade någon afsigt med att ej bjuda 
mig rida. Vi gingo så hela förmiddagen; middagen förled och jag började bli 
något trött så af gången som af den heta dagen; men som jag fann deras afsigt 
att förarga mig låtsade jag ingenting; gick framför dem på långt håll [med] 
rask gång utan att växla med dem ett ord. Så fortforo vi  tills en god stund 
efter middagen då vi gingo förbi ett lågt sandstensberg som hvälfde sig ut i 
form af en korneish och under det sålunda bildade hvalfvet erbjöd en vacker 
skugga. Sedan de nu troligen sinsemellan under sin tvåmansridt rådgjort med 
hvarandra om det handlingsätt de vidare borde följa för att förmå mig ge dem 
pengar,  stannade och knäfällde Saḳar här kamelen,  afpackade mitt bagage 
och förklarade det var här han ville lämna mig tills Ḥamdân hunne hämta en 
kamel från Tebûk till min afhämtning. Jag lät honom göra som han behagade 
och satt mig fullkomligen lugn på en sten och såg derpå. Sedan han afpackat 
kamelen  och  släckt  sin  törst  ur  vår  vattensäck  satt  han  sig  till mig  på  en 
annan sten och frågade hvad jag beslutit mig till. Jag svarade det  jag hade 
föga annat att säga honom än hvad jag redan  under vårt samtal på morgonen 
hade  förklarat  honom  och  detta  upprepades  nu  till  större  delen  åter:  jag 
påstod honom vara pligtig utan vidare fordran uppfylla sitt eget och Sâlims 
mig  gifna  löfte  att  föra mig  fram  till  Tebûk.  Han  sade  jag  intet  gjort  för 
Sâlim:  han  hade  dött:  hade  han  tillfrisknat  genom min medicin  skulle  all 
hans egendom och alle hans araber varit åt mig; men nu, hvad hade han eller 
de haft för nytta af mig? Jag kände väl indelicatessen i hans ord; men svarade 
blott  i  vanlige  arabiska  fraser  att  hvar  och  ens  slut  vore  skrifvet  på  hans 
panna och hos Herren  från början af hans  lif och att  ingen mensklig hand 
förmådde uppskjuta  eller  påskynda det. Emellertid  hade man nu nedslagit 
sina  fordringar  derhän  att  jag  i  Tebûk  skulle  köpa  åt Ḥamdân  en  ny  lång 
skjorta. Jag förklarade att jag förbant mig till platt ingenting och att jag platt 
intet  skulle  gifva  hvarken  den  ene  eller  den  andre  af  dem  i  synnerhet  nu 
sedan de visat  på denna  sida och  sålunda uppfört  sig  [mot] mig:  jag hade 
färdats och sällskapat hundratals araber; men alldrig hade något dylikt händt 
och jag visste ingen af dem tadlade mig och de skulle nu ingalunda hoppas 
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kunna skrämma [mig] till några löften eller [med] våld försöka få mig lösa 
på pungen: jag hade säkert i annat fall ej glömt dem då vi hunno fram men 
detta  deras  uppförande  var  ej  rätta  sättet  med mig.  Saḳar  svarade  att  jag 
ingenting  skulle  frukta:  lek  amân  allah  wa  moḥammad  resôl  allah  (den 
vanliga formeln bland beduinerna att försäkra en om lifvet och att han intet 
har att  frukta):176 vi vilja ej bruka våld med dig: ville vi det, vore det med 
detta (härvid utdrog han till hälften sitt svärd och hans svarta ögon glänste 
med en underlig glans i dess gulsprängda hvitor); men jag ser att ingenting 
står med dig att göras och ingenting af dig att fås och jag vill derföre bege 
mig på väg dit mina affärer kalla mig. Jag svarade: gör som du behagar; jag 
fruktar  ej  ty  jag  står  i Herrens  hand  och  du  har  handlat med mig  som  en 
bawwâḳ (förrädare; men man måste känna  icke allenast veta hela den fula 
betydelse beduinen lägger i detta ord) och fruktar hvarken för svärdet eller 
tungan af en bawwâḳ; men du är nu min vägkamrat (refîḳ) i hvars hand jag 
blifvit lämnad af min förre vägvän Ḥasan och jag lämnar hvarken dig eller 
din kamel  förr än du  fört mig åter bland  folk, bland hvilka  jag kan  få  rätt 
emot dig och dit du går följer jag dig. Han hade nämligen härunder stigit upp 
och med sparkningar på sin invid oss knäfällda kamel förmått den att höja 
sig på sina fötter och just under det jag yttrade de sista orden hade jag under 
djurets uppstigande kastat mig  i dess sadel, derifrån  jag nu svarade den af 
Saḳar mig  gjorda  frågan  hvad  jag  ville  göra med mitt  bagage,  att  jag  vill 
lämna det der det  låg kringspridt under berget och att det såsom jag stod i 
hans  ära  och  i  hans  svarsmål. Han  knäfällde  åter  sin  kamel med mig  och 
sedan ännu en stund gått förbi med tomt prat och upprepande af hvad redan 
så många gånger blifvit sagdt, lastade han mitt bagage på djuret, red sjelf upp 
jämnte Ḥamdân, och vi begåfvo oss framåt på vägen, jag gående till fots. Vi 
hade så gått kanske en knapp half timme, hvarunder de troligen sinsemellan 
plägat råd om det handlingsätt de vidare borde följa med mig, då Ḥamdân 
först  nedsteg  och  bad mig  intaga  sin  bakplats  på  kamelens  skump  för  att 
hvila mig från min tröttande fotgång. Jag nekade härtill och försäkrade att 
jag alldeles ej var trött, såsom ock i sjelfva verket förhållandet var; ty min 
uppbragta  sinnesstämning kom mig att glömma  tröttheten. Han upprepade 
emellertid sin fordran och blef allt enträgnare och jag var lika envis att neka. 
Saḳar hoppade nu ned och kom till mig bad mig med insinuantaste min rida 
upp på hans plats. Jag vägrade det och nu börjades ett gräl vida tråkigare än 
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de  förra  med  uppmaningar  å  deras  sida  att  jag  skulle  rida  och med  torra 
förnekningar af mig. Det usla i deras nu förändrade handlingssätt uppbragte 
mig än mera emot dem och jag beslöt  inom mig sjelf att ej ge efter nu för 
deras söta ord lika litet som jag gjort det för deras sura. Men då Saḳar besvor 
mig med alla hos dem heliga eder och gjorde eden af  skiljsmässa  från sin 
hustru om jag ej lydde honom och jag nu insåg att fortsatt envishet å min sida 
blott  skulle  förlänga det  tråkiga  grälpladdret,  red  jag  upp på  kamelen och 
Saḳar gick vid dess sida och försökte på allt sätt nu göra sig behaglig. Jag 
låddes ej om honom och  lyssnade ej  till hans prat:  jag genomgick för mig 
sjelf alla de löjliga lägen, hvari jag i dag kommit med mitt ressällskap och 
dels skrattade dels harmades deröfver. Jag hade under hela tiden varit full-
komligen lugn, ej hyst den minsta känsla eller försagdhet  jag hade äfven i 
värsta fall kunnat bruka mina pistoler, som jag i går för första [gången] tagit 
fram och laddat under det mina följeslagare hämtade vatten; men jag tyckte 
dock hela tiden att alltsammans var mera ett spektakel. Å andra sidan visste 
jag  för  väl  att  beduinen  ej  är  att  lita,  hvarken  som vän  eller  ovän;  han  är 
liksom lejonet i fabeln, som länge i sin kula lefde med en man i det bästa och 
vänskapligaste förhållande; men då det sedan en gång under dess smekningar 
såg en blodsdroppe spricka fram ur sin väns arm, väcktes dess blodtörst, han 
sönderslet  sin  vän och drack hans blod. Så  äfven beduinen. Du kan  länge 
lefva med honom på bästa fot och bli öfvertygad om att ingenting mera skall 
kunna förändra det goda förhållande, hvari I stån till hvarandra; men händel-
sevis väckes hans hat, hans afund, hans penningebegär eller någon annan af 
de känslor som utgöra skuggsidan af hans natur, otyglad som den är af en 
tillkämpad charakter, och från ett ögonblick  till ett annat är han förändrad 
och ej mera den vän du hittils trott honom. Emellertid var nu solen nära sin 
nedgång och som vi hade hunnit slutet af det mera kuperade landet och nu 
hade att gå öfver den stora slätt, hvarpå Tebûk ligger, funno vi rådligt här, så 
länge vi ännu voro i skygd af höjder, göra vår eld till beredandet af quälls-
varden  och  sedan  solen  gått  ned  och mörker  laggt  sig  öfver  trakten  skära 
öfver slätten för att ej bli sedde af folk, som ofta ströfva här omkring af olika 
stammar för att snappa upp byte. Detta är fallet med alla städer i öknen; som 
en tjuf måste man smyga sig i dem och som en tjuf ut från dem alldrig gärna 
någon annan tid än under mö[r]kret; ty utan tillfälliga möten af ärligt folk, 
som i angelägenheter varit i staden; men hvilka man dock alldrig kan möta 
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om de äro af ovän stam utan att den ena plundrar den andra, så måste man än 
mer  frukta möten af kringflygande ghazu tåg, som antingen bege sig ut på 
plundring (judawwirona rizḳ)177 eller återvända derifrån och för sådana män, 
som tvungne till stor del af hungren ströfva i tal af 3–4–6 män omkring och 
gömma sig i trakten af en stad under något berg eller i någon håla och ligga 
der och vänta på hvad Herren behagar sända i deras händer. Vår quällsvard 
blev förtärd och vårt caffé druckit utan något sorts gräl nej! fastmera under 
mine följeslagares bemödanden att ställa sig in hos mig och komma mig att 
glömma  hvad  som  under  dagen  passerat  emellan  oss,  och  sedan  jag  nu 
hoppackat mina fulleligen tömda matsäckspåsor, begåfvo vi oss åter på väg 
just i den sista glansen af den slocknande aftonrodnaden motspelad på östra 
horizonten af den egna underliga färgprakt, som i synnerhet i öknen utmärker 
en ned [sic] solnedgång. Mina följeslagare hade undersökt sina vapen, den 
ene sin bössa, den andre sitt svärd och gingo nu både till fots framför mig 
och kamelen, som jag red, anmodadade [sic] mig att följa dem tätt i spåren 
och drifva på öket och ej tala eller låta höra af mig ett ljud. Äfven jag hade 
undersökt  mina  pistoler,  hvarom  dock  mine  följeslagare  intet  visste,  och 
gingo vi i den tysta natten vår tysta gång; ty kamelens steg äro så lätta och 
så gungande att de ej höras. Vi kommo genom en öppen buskbeväxt dal snart 
ut  på  slätten  jämn  och  steril  och mine  följeslagare  gingo  sakta  hviskande 
med hvarandra och lyssnande till hvarje tillfälligt ljud; än läggande örat till 
marken än fällande sig på knäen än pekande hit och dit åt hvarandra på en 
sten, på en buske eller  förtorkad  trädstam, som under nattens  fantasmago-
riska halfmörker antog i deras ögon bilden af en man. Vi sågo redan staden 
på  afstånd  såsom  en  svart  något  upphöjd  punkt  då  ett  nära  till  oss  varse-
blifvet föremål tycktes taga hela deras uppmärksamhet i anspråk. De ställde 
sig båda på sina knän, Ḥamdân sträckte sin bössa deremot och Saḳar hade 
handen på svärdfästet; och så blefvo de lång stund orörlige vinkande åt mig 
att hålla ned min kamel. Jag hade märkt det och ställt mig i ordning. Jag hade 
nämligen en liten rulla af 10 ducater insydda i en safiansbit och deromkring 
ett hänge af  fin silkessnodd,  som  jag alltid bar på mig och vid dylika  till-
fällen som nu upphängde kring scrotum i hopp om att, i händelse af plund-
ring, undgå att bli undersökt på denna plats af min kropp. Denna lilla rulla 
hade jag nu upphängt på dess plats; tagit mina pistoler i handen och hoppat 
ned från kamelen för att deltaga i den strid jag väntade förestod oss. Men det 
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fruktade föremålet rörde sig ej och en undersökning på närmare håll försäk-
rade Ḥamdân att det var en sten. Vi talade nu med hög röst,  ty all fara var 
förbi, vi hade, blott ungefär ¼ timma till staden och kommo ock deran kort 
före midnatten. Oaktadt den opassliga tiden gästades vi af vår värd här med 
caffe och mugallalá. Tebûk är en liten af omkring 100 små lerhus bestående 
stad,  som har sitt bestånd blott af och  för den Syriska pilgrimskarawanen. 
Här finnes ett litet kastell med en garnizon af 7 (säger sju) män, hvars göra 
är året om att göra ingenting blott hålla ögat på den proviant, som magazi-
neras här för karawanens behof. Kastellets befälhafvare af en särskild stam 
Ḳosheiri, hvaraf från Sultan Selîms tid alltid  tagits folk till garnizon i alla 
dessa fästningar, har för öfrigt intet att säga och befalla öfver staden och dess 
folk, som lefva på sina små trädgårdar och på hvad de genom dem och annat 
kunna förtjena på pilgrimerne vid deras tåg till och återtåg från Mekka och 
på småhandel med Beduinerne. De kunde vara mera välmående;  ty  i deras 
jord finnes vatten till öfverflöd och hvar helst man [gräver] 2  till 3 famnar 
djupt finner man det; men det är dem kärare att dagen om lefva på allehanda 
gräs- och örtslag, som de samla i närmaste öken och förtära antingen råa eller 
kokade i vatten med salt och sofva i fred dess emellan och göra sitt aftonmål 
på litet bröd och dadlar, än att arbeta och möda sig med vattens upphalande 
och  trädgårdars anläggande. En annan sysselsättning som upptager dem är 
att på lägerplatsen af pilgrims karawanen omkring deras stad söka och fnuska 
efter hvad händelsevis pilgrimerne varit olycklige förlora eller glömma, och 
ehuru ungefär två månader förgått efter pilgrimernes genomtåg här vid min 
ankomst,  såg  jag  dageligen  under  min  vistelse  här  åtskillige  män  dagen 
igenom gå omkring på platsen och fnuska. Flere äro ock lycklige att finna en 
större eller mindre penning, någre säges stundom ha funnit större summor af 
10–20 ända till 80–100 guldstycken och ehuru de borde inse att det icke är af 
sådan tillfällig håfva som menniskan lefver, är det dock deras käraste vinst 
och det, hvarpå de kunna öda sin tid. Men det är icke allenast efter pilgrims-
karawanen som de göra fynd de skola äfven understundom under gräfningar 
i jorden finna fynd från äldre tider. Man berättade mig att man understundom 
finner lerkrukor mestadels toma och en gång hade en man funnit i en dylik 
tror jag 80 guldstycken af kufisk prägel och ett och annat dylikt skall ännu 
ofta finnas af någon, som t.ex. gräfver upp jord  till  förfärdigande af  tegel. 
Oaktadt alla mina efterfrågningar kunde jag dock alldrig få se något af dessa 
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mynt. I alla fall är hela denna trakt en i äldre tider mera bebodd och odlad än 
nu. Halfannan dagsresa härifrån åt Norr finnas lämningar af en gammal stad 
kallad nu alḳarayá och på några  timmars afstånd  från  staden  längs bergen 
skola finnas här och der lämningar af dels byar dels enstaka byggnader: af 
de  förra  äfven  de  som  sägas  quarstoden  af  den  gamla  staden  Tebûk.  Jag 
kunde komma hvarken hit  eller  dit  så  otroligt  ock detta  säkert  synes Dig; 
men  sådant  är  tillståndet  af  staden och dess omtrakter  att  sällan dess män 
tordas sig derutom och då deras quinnor gå att hämta ved till bränsle och gräs 
till föda bege de sig alltid ut i sina trasigaste kläder och frukta äfven så att 
bli blottade af händelsevis mötande beduiner. Kort  före min ankomst hade 
tvänne af kastellets garnizon, tvänne unge män som gåfvo sig ut några sten-
kast  från  staden  för  att  söka  ved,  blifvit  öfverrumplade  af  någre  Sherarât 
beduiner och utblottade till platt nakne. Dageligen försökte jag förmå någon 
af stadsboarne att följa mig till det gamla Tebûk; men förgäfves; de fruktade 
beduinerne, ehuru nu inga af dem voro lägrade på nära håll, och då jag skrat-
tade öfver dem och deras fruktan, sade de kort om godt: haḍsi aldynja.178 Jag 
hade väl med pengar kunnat förmå dem att gå med mig; men när man reser 
som jag får man ej visa sig ha pengar för något dylikt. Så var jag anvisad att 
hålla mig inom den trånga stadens gränsor. De första dagarna af vistelsen i 
en stad för den som kommer från öknen, ha sitt behag. Man får släcka sin 
törst i fulla klunkar; man får tvätta sig sjelf och sina kläder, får i ett om ock 
dåligt dörrförsedt hus vara  litet ensam och  för sig sjelf; men snart  ledsnar 
man  på  den  lilla  stadens  spetsborgar  lif  och  på  de  trånga  husen  och man 
börjar åter längta ut till öknen. Detta är åtminstone alltid fallet med mig här 
och om jag första dagen efter min ankomst här vägrade min värds anbud att 
med  en  stadsbo  härifrån  bege  mig  genast  till  antingen  första  eller  andra 
närmaste pilgrimsstation härifrån,  för att komma närmare Teima och finna 
någon beduin att föra mig dit och detta blott för att få dricka vatten och tvätta 
mig och mina kläder,  så hade  jag efter 4–5  dagar  att  ångra mig öfver min 
vägran. Men det var dock att blottställa sig för mycket att ge sig å väg med 
en stadsbo, som i intet fall kan skydda mot någon beduin af hvilken stam som 
helst – ehuru min värds uttryck här är fullkomligen: hvad skyddar mot bedu-
inerna om ej öfvermagt? – och det var på sätt och vis vågadt att bege sig till 
Akhdar eller Almuaḍsḍsam, der i alla fall ej finnes annat än en ensam stående 
fästning och der ensam med dess garnizon ligga öfver kanske en månad eller 
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mer förr än jag funne en ledsagare till Teima. Dessutom hade man försäkrat 
mig att dageligen inträffade beduiner i Tebûk, antingen sådane som från de 
närmast boende Beni ʽAtiyá komma ned för att sälja här smör och mjölk och 
slagtdjur, eller ghazu  tåg, som oupphörligen svaja här omkring och att  jag 
sålunda på ett eller annat alltid snart kunde finna mig en följeslagare att föra 
mig framåt på min väg. Dessutom förefann jag här en gammal bekant från 
Maʽân,  en gammal halt Hebron bo med  långt grått  skägg,  från  långa  tider 
bosatt  i Maʽân  och med  handelsartiklar  strykande  omkring  i  dessa  trakter 
från stad till stad och från araber till araber. Han var jämnte en följeslagare 
från Maʽân här ankommen två dagar före mig och ehuru en gubbe med elakt 
lynne, hvarför den halte är känd åtminstone här, rik på sagor och skrattord 
och särdeles pratsam om ock mest  i  tråkiga saker från sin religion och sin 
prophets  historia. Med honom och hans  sällskapare  bildade  jag  ett  kotteri 
och vi kokade och åto och lefde tillsammans och ehuru han ofta plågade mig 
att med dålig läsning föreläsa mig historier ur min 1001 natt och tråkiga saker 
från sin prophets lefverne  hvarunder tårar quäfde hans röst, så tjente han 
dock att förkorta mig de långa och tråkiga dagarne. Af Kastellets folk hade 
jag föga sällskap: de voro alle tråkige Syrier från Damascus. Sjelfve stads-
boerne äro ett beskedligt välvilligt folk och efter förmåga gästfritt; men som 
redan antydt högst  lättjefullt och  trögt att  företa sig något att  förbättra sitt 
fattiga tillstånd. De äro till stor del af syriskt ursprung, såsom deras ansigts-
typus  utvisar  i  synnerhet  den  af  deras  quinnor;  men  man  finner  ock  den 
arabiska typen hos flere af dem. De förege att de härstamma från en beduin 
stam Beni Kaʽab, hvaraf ännu spår skola finnas och lämningar, spridda bland 
andra stammar, ehuru jag annorstädes ej hört talas om den. Nu kalla de sig 
Ḥämeidât och äro half beduiner och half stadsboer. Jag har ingenstädes sett 
äktenskaps banden så lösa som här. Som här tvärt emot hvad giltigt är i hela 
Islamverlden med undantag till en del af beduinerne, gäller som regel att ge 
sinsemellan  sina döttrar  till  äkta utan någon brudskatt  och utan betalning, 
bindas de ej af fruktan för förlorade och bortkastade pengar, hvilket araben 
i allmänhet anser som den största olycka och det största straff, och förskjuta 
och skilja derföre sina hustrur vid första tillfälle de ledsna vid dem och quin-
norna å sin sida likaledes;179 vid första träta, vid första tillfälle de äro miss-
låtna med sina nye män,  lämna de deras hus och bege sig  tillbaka  till sina 
fäders eller slägtingars, der de förr lefvat. Dageligen tilldraga sig ock sådana 
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skiljnader och sådana äkten skap och man kan nästan säga, stadens quinnor 
göra turen om hos stadens [män] och få försöka dem alle. Jag såg här unge 
skägglöse  gossar  om  16–17  år  vara  fäder  för  barn,  hvilkas  mödrar  voro 
knappt  fullmogne  flickor.  Dessa  förhållanden  äro  i  allmänhet  de,  hvarom 
hela deras lif och deras bemödanden gå och man arbetar i hemlighet att åter-
locka  en  bortsprungen  hustru  och  en  förskjuten  hustru  bemödar  sig  med 
hemliga konster att återvinna den mans hjerta, som förskjutit henne och göra 
honom den nya hustrun obehaglig och huru många talismän i denna mening 
hade jag här att skrifva i denna mening! Och med allt detta råder här ett pass 
toffel välde vida mer autokratiskt och oinskränkt än hos oss. Men det oaktadt 
finner jag dem lika lycklige i sina förhållanden, som vi i våra och skulle en 
räkning kunna anställas så tror knappt i Orienten så många olyckliga äkten-
skap  skulle  kunna  räknas  som  i  Occidenten  och  hvad  barnens  uppfostran 
beträffar som man alltid framkastat mot de Orientaliska går-an äktenskapen, 
så, efter hvad jag sett och förstått,  tvekar  jag ett ögonblick ej att påstå det 
Orientens barn i allmänhet äro vida bättre uppfostrade och vida mer välar-
tade än våra ända till ungefär deras 12–15 år h.e. då skolans bildning börjar 
verka  på  barnen  och  från  barn  ombilda  dem  till  ynglingar.  Härifrån  och 
framåt vägrar jag alldrig att ge företrädet åt vår uppfostran; men dittils ej. I 
orienten finnas egentligen  inga ynglingar; de  träda för att så säga ur barn-
skorna in i manskorna, gifta sig vid 15–18–20 års ålder bli fäder för barn och 
gubbar utan att någonsin ha lefvat i en ynglings villor eller smakat fröjderna 
och sorgerna af hans vanligen excentriska och kantiga lif. Men för att åter-
komma till Tebûk, der jag redan hade förlefvat ett dussin af dagar, hvarje dag 
väntande att beduiner skulle infinna sig, som kunde föra mig till Teima. Men 
icke  allenast  för  resans  skull  väntade  jag  på  dem,  jag  såsom  alle  andre 
önskade  dem hit  för  lifsförnödenheters  skull.  I  staden nämligen  stod  intet 
annat att fås än hvete och ris – mjölk, smör och kött nästan platt ej. Dessa tre 
artiklar väntades från de närboende beduinerne, som ock före min ankomst 
hit  sades dageligen hafva hitkommit med dessa  förnödenheter; nu hade 15 
dagar gått förbi och ingen enda hade visat sig. Anvisade som vi sålunda voro 
på den magra kosten af bröd och ris, soflade blott högst  litet af våra ringa 
rester af smör, ökade detta vårt dåliga humör och vi suto dagen om, den halte 
gubben, hans kamrat och  jag och uttömde vår  förargelse öfver den  fattiga 
och  ledsamma  staden. Han hade dessutom att  förarga  sig  deröfver  att  han 
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ingen afsättning hade på  sina varor: han var hitkommen  från Maʽân, hade 
erlaggt dryg kamellega och nu satt han här och åt och drack på egen pung och 
ingenting kom in; men, slöt han alltid, det är Herrens skickelse (tedbîr) och 
detta var så skrifvet på min panna och försigtighet och mensklig beräkning 
hjelper ej emot ödet etc. af dylika phraser, som alltid voro amen på en lång 
predikan, hvars ingång språk var ja rasôl allah ḍâḳet ḥîlati fa adrikni.180 Men 
det var ej utan all orsak vi hade att klaga, åtminstone jag kände min hälsa lida 
af den magra födan, som väl låter med all smak förtära sig och smältes på en 
resa, men  nu  under  ett  oupphörligt  stillaliggande  stadslif,  lade  sig  tungt  i 
magen  också  hade  jag  här  en  dag  ett  anfall  af  svindel,  som  verkeligen 
skrämde mig. Den var troligen en följd af i rörelse komna hämorrhoider och 
en i oordning kommen lefverfunction, hvaraf hvar och en i mer eller mindre 
grad här lider; men förgick åter efter två dagars medicinerande. Så hade vi 
ett  tyst  tråkigt magert  lif  här 18  dagar då plötsligt  en händelse gaf  lif  och 
rörelse i staden. Söndagen den 2 April en dimmig tjockluftig dag här låg jag 
om morgonen och afväntade verkan af en intagen portion Engelskt salt, då 
jag oförmodadt hörde ett bösskott; och som detta ej är särdeles ovandt [h]är, 
brydde jag mig ej vidare der om. Då sedan verkan af medicinen tvang mig 
att  stiga  upp  och  gå  ut  såg  [jag]  stadens  alla  quinnor  stå med  förundrade 
miner  på  en  stor  sophög vid  stadens  port  och  då  jag  nu  började  fråga  om 
orsaken  dertill  förnam  jag  följande  historia:  kastellets  Emir  hade  om 
morgonen stigit upp på det öfversta taket af sitt kastell för att se på vädret 
och trakten och hade bemärkt en lös sadlad oberiden kamel springa omkring 
på den öppna slätten och anade häraf oråd: gjorde stadsboerne uppmärksame 
härpå  och  de  uppgjorde  följande  gissning:  ett  ghazu  tåg  Sherarât  vore 
hitkommet, hade afstigit af sina kameler för att taga stadsboernes här på bete 
gående  fårahjord och denna kamel  som de nu  sågo hade  satt  till  att  fly  åt 
staden och hela tåget vore på ryggen af den. Denna gissning öfvergick hos 
det snabbtankiga folket till visshet. Fienden hade gjort anfallet (ghâr, ghárá) 
och dem ålåg nu att ge sig ut för att drifva dem tillbaka (fazʽ) alle skyndade 
att ta sina vapen, bössa dolk, svärd, hvad hvar och en hade och gåfvo sig ut. 
Främst framför andre hann en frigifven här bosatt slaf, beväpnad med bössa 
och  då  han  kom  ut  på  fältet  och  närmade  sig  den  ofvannämnda  flyende 
kamelen, såg han en tätt bakom den i dess spår följande man. Denne man, en 
beduin, skall nu efter slafvens utsago, hafva tilltalat honom på Sherâri dialekt 
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med  följande  ord:  kasta  af  dig  dina  kläder  du  fäderfördömde  (shallakh 
hudûmek ja malʽûn alwâlidein)181 eller jag skjuter dig: och härvid skall han 
riktat sin bössa mot den tilltalade slafven. Men slafven var snabbare, riktade 
sin bössa, knäppte af och hans motståndare föll och rullade sig i en ström af 
blod i sanden. Slafven sprang nu till sitt fällda offer, följd af åtskillige stads-
boer som emellertid upphunnit honom, skådade på det och  igenkände deri 
just den man, som först hade köpt honom som slaf, uppfostrat honom i sitt 
tält  och  sedan  sålt  honom  till  en  man  i  Tebûk,  som  förklarat  honom  fri. 
Uppskrämda som de emellertid voro  för de bakom förmodade  fiender och 
tafatta och rådlösa sedan nu det första skottet och dess följd afkylt den första 
hastiga obetänkta bärsärksgång, hvari de först störtat ut, sprungo de nu alle 
tillbaka till staden och lämnade den fällde mannen i hans blod. Han var nu 
känd af alle han var hela stadens vän och af alle ärad som en kheyar: hans 
namn var Abo ḍsiʼb af stammen Beni ʽatiyá, just den närmaste brödrastam 
till Tebûk;  ty hvar och en stad här har sina så kallade bröder bland bedui-
nerne, som skaffa dess folk rätt i deras förhållanden och angelägenheter med 
dem. Man började emellertid besinna sig: de fruktade fienderne som skulle 
följa visade sig ej, man hade dödat Abu diʼb en af stadens bröder och hvar-
före? var han död? eller lefde han än? man borde i alla fall hämta honom till 
staden och sedan den blesserade fått ligga öfver en timma i sitt blod i sanden, 
fann man en kamel och hämtade honom till staden då han just stod i sin sista 
dödskamp. Han sparkade med föttren och svängde med armarne och vred sig 
från en sida till den andra utan att yttra ett ljud utom dåfva stånkningar och 
man hade knappt hunnit lägga honom på en bädd bredd på jordgålfvet af en 
stuga,  så  uppgaf  han  sista  andedrägten.  Kulan  hade  träffat  honom  invid 
bröstvårtan på högra sidan och genom lungan gått ut från ryggsidan. Han var 
död och med honom stod intet annat att företagas än hans begrafning, hvilken 
ock genast verkställdes; men huru stodo de onda följderna att undvikas; det 
var blod mellan staden och dess  första och förnämsta brödra beduiner och 
blod är ingen sak att leka med. Staden hade flere af dess män på en resa till 
Damascus och de borde just nu vara på återtåg hem; de kunde uppsnappas af 
beduinerne och plundras och en af dem dödas tilblod [sic] vedergällning för 
Abu diʼb. Det samma var  fallet med stadens unge älskade Sheikh som två 
dagar före min ankomst hit begifvit ut till Beli beduinerne och äfven dessa 
dagar återväntades. Dessutom befunno sig flere af stadens män just hos Beni 
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ʽaṭiyá och en af dem i tältet af den dödades bror. Hvar och en af desse hade 
man att frukta för att underrätta dem om hvad tilldragit sig förr än underrät-
telsen derom kom till beduinerne; ty hvar och en kunde strafflöst dödas. Man 
var  nämligen  öfvertygad  derom  att  beduinerne  ej  skulle  vara  belåtne med 
sjelfve banemannen; ty Abu diʼb var en ansedd man och den sednare, om ock 
frigifven, kunde ej med sitt lif ersätta den dödades och lika öfvertygad var 
man att beduinerne ej skulle sätta tro till Neger[n]s ord att den dödade först 
riktat sin bössa mot honom. Detta troddes ock egentligen af ingen hvarken 
beduin eller stadsbo, fastmera sades att Abu diʼb skall anmodat, med vänliga 
ord  och med  uppgifvande  af  sitt  namn Negern  att  ej  lossa  sitt  skott; men 
Orientalern i allmänhet är ohejdlig och i synnerhet Negern i sin första ifver 
och beräknar och betänker alldrig följderna och just derföre så fruktansvärd, 
får man den första bärksärkshettan att svalna ledes han såsom hans stora ofta 
obändiga kamel af minsta barn. Man började göra sina beräkningar om hvad 
beduinerne skulle företaga: de kunde komma i mängd ned till staden belägra 
eröfra och plundra den; dock det ansågo blott de räddaste, bland hvilke den 
halte gubben, för troligt: de kunde i små partier ströfva omkring i närmaste 
omtrakt och förhindra folket ge sig ut efter ved och gå i vall med fåren: de 
kunde om natten smyga sig kring staden med bössor och vapen och lura på 
hvem de skulle döda etc. etc. Men hvad var nu att göra? Man förundrade sig 
öfver Herrens  och  ödets  förunderliga  kast,  det  var  ett  af  ṭawâiḥ Allah  tre 
gånger hade den dödade under innevarande vinter vändt om från tre särskilda 
ghazu tåg, tre gånger, då han vid sitt tält skulle rida sin kamel till detta tåg, 
hade dess bukhjol brustit; han hade dock begifvit sig på väg följt tåget nära 
dess slut; men fått en nyck äfven nu att vända om förr än ännu något anfall 
blifvit gjordt på fiender, begifvit sig tillbaka hunnit slätten af Tebûk, stigit 
ned från sin kamel för att deltaga i ett mål och en dryck med Tebûks vall-
herde, då hans löse kamel sätter till att fly och han att följa den och möter 
Negern och dödas af honom och han är den som köpt och fostrat honom hans 
ḥabbâb: hvem skulle i allt detta kunna neka Guds finger och såsom Herren 
sålunda hade verkställt sitt beslut med Abu diʼb, så hade de ock ej annat att 
göra än tåligt afvänta Hans tedbîr till biläggande af sakens möjligen alfvar-
liga  följder. Dock menniskan må prata  så mycket  hon vill  om Herren och 
Hans  beslut:  är  Han  almudabbir,  såsom  här  nu  alla  munnar  sade,  så  är 
menniskan almuddar bihi182 och äfven den trögaste och med kallaste apathie 
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begåfvade Orientaler  fattar  nåd  och  beslut  och  företager  sig  något  för  att 
undgå  ledsamma  följder  af  en  obetänksam  handling.  Så  äfven  folket  här: 
kastellets  garnizon  fingo  fram  sina  bössor  och  pistoler  och  försökte  dem; 
stadsboerne uppbyggde en förfallen mur kring deras stad och uppställde dess 
port  som  långa  tider  legat kullfälld och den halte gubben!! han  som alltid 
hade ett ordstäf om ödet och beskyllde mig för fritänkeri då jag sade att, om 
ock det var Herren, som fört honom till Tebûk från Maʽân, så var det dock 
med sina egna händer och fötter som han klifvit upp på kamelens rygg och 
om han det ej gjort, sute han ännu hos sin gumma i Maʽân och åte kött och 
mjölk, den halte gubben! han förde största delen af sina varor från sin boda 
upp i kastellet och då jag härvid påminte honom alḥadsar ma janfaʽ fi lḳadar 
mente han att det ej gällde i dylika saker,183 som nu var fråga om. Man hade 
för öfrigt fattat beslutet att, då det ofvannämnda ghazu tåget skulle återvända 
och troligen vika in i staden, man i samråd med dess förnämste män skulle 
försöka bilägga saken i godo h.e. förmå den dödades slägtingar att antaga af 
staden ʽaṭà eller diié för den dödade, såsom vid ett nyligen inträffadt dylikt 
fall skett då en man af samma stam blifvit dödskjuten af en annan i Tebûk 
bosatt frigifven Neger. Det herrskade i allmänhet stor fruktan i staden och så 
snart solen gått ned tordes ingen gärna utom stadsporten ned till den invid 
liggande  källan  och  dess  bassiner,  ja  knappt  utom  sin  port  och  den  halte 
gubben med sitt långa gråskägg lät sin lampa oljad med smör brinna natten 
om. Som jag ej dröjde mer än två dagar i staden efter den olyckliga händelsen 
fick jag ej bestämdt veta huru allt slutades; men hörde längre fram att bedu-
inerne  troligen  ja med all visshet skulle  taga ʽaṭà, så mycket mer som den 
dödade ingen familj hade, hvarken hustru eller barn, blott en bror, som tvif-
velsutan skulle låta försona sig. Stadens Sheikh en ung vacker man med rätt 
attiska seder hade emellertid lyckligen kommit hem till staden andra dagen 
efter tilldragelsen och som han hade med sig utom andre äfven tvänne män 
af  Belî  beduinerne,  af  hvilka  i  synnerhet  den  ene  var  känd  som  en  den 
ypperste  och  pålitligaste man  hade  jag  och min  värd,  rätt  en  duglig man, 
genast vid deras ankomst hängt oss vid honom (hans namn var ʽAḳîl) att föra 
mig fram till Teima. Som han sjelf ingen kamel hade med sig och hans kamrat 
blott en, som dessutom härifrån skulle lastas med kläder och allehanda annat 
för att föras till deras beduiner så hade vi något svårigheter, men allt jämn-
kades slutligen och sedan jag härifrån försett mig med ny matsäck och annat 
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som stod att fås gåfvo vi oss ut från Tebûk den 5 April på eftermiddagen i en 
 tjock ogenomskådlig luft, i hvilken vi ej behöfde frukta att bli varsnade af 
möjligen mötande män. Vi voro 4, utom de tvänne beduinerne och jag äfven 
en ung beduin af den fattiga Sherâri stammen Alsuweifli, hvilka begagnas 
såsom  tjenare vid kastellen på pilgrimsvägen här; men  ingen af dem hade 
vapen och vår väg var ingalunda säker; men alsatr ʽalà llah.184 Vi veko genast 
af till höger från den stora pilgrimsvägen och kommo följande dagen in på 
en väg kallad darb albakrá gående paralel med den förstnämnda i dalar af de 
sista  sluttningar  af Alḥarrá  bergen.  Vi  skulle  nämligen  icke  gå  gerad  på 
Teima; vi måste först bege oss till ʽAḳîls araber för att derifrån ta oss kamel 
och  sedan  skära  öfver  till  Teima.  Som  vår  nu medhafda  kamel  var  starkt 
lastad och jag måste tura att rida med ʽAkîl, som var föga van att gå till fots, 
fick jag låf att spatsera större delen af vägen. Detta är i sjelfva verket föga 
mer  tröttande  än  att  rida  en  kamel,  och  jag  föredrar  det  oftast, men mina 
fötter stå ej bi. Jag går helst barfota, men det låter ej allestädes göra sig, man 
går  på  steniga  bergiga  vägar  eller  på  sandjord,  hvarpå  man  i  hvarje  steg 
trampar i törne och taggar: så nödgas ha något på mina fötter; men skor ha 
olägenheten att ta sand och denna ligger och gnagar på fötren sår. Dessutom 
vet jag ej huru det är, men jag har alldrig några dugliga skoplagg i öknen; de 
äro alltid utslitna och fulla af hål och strumpor har jag nästan alldrig burit i 
Orienten. Så har jag ock ständigt såriga fötter, som besvära mig. Så äfven nu 
på denna väg. Lyckligtvis var den dock ej  lång. Vi gingo en dag på denna 
väg, som före Sultan Selîm, skall tjenat pilgrimerne till väg till Mekka och 
veko följande dagen derifrån af till höger och stego upp på Alḥarrá bergen. 
Dessa bestå af röd sandsten, men ligga öfverallt höljda med ett så tjockt lager 
af  rös  af  små  svarta  porösa  lättvigtiga  stenar  liknande  slagget  af  en  smed 
ugn,  att  den  egentliga  grunden  blott  här  och  der  skiner  fram.  Detta  land 
Alḥarrá  sträcker  sig  ut  från  Shefà  bergen  ungefär  på  jämnbredd  med 
Almoeileḥ  och  går  i  NO  eller ONO  till  slätten  af Tebûk,  härifrån  dra  sig 
bergen paralela med pilgrimsvägen nära nog i SO ned åt mot Ḥigr l. Medain 
Ṣâliḥ och dess Södra gräns utgöres  till  större delen  af  en dal  kallad Wâdi 
Negd som går mellan Alwegh och den nära invid Ḥigr belägna staden Alʽelà. 
Detta land tillhör egentligen Beli beduinerna och är i inre delen rik på stora 
goda betes marker, som i synnerhet detta år stodo i rikaste gröda. Men förr 
än vi hunno ned på dessa marker hade vi att gå öfver de bedröfligaste steri-
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laste bergsslätter höljda med de ofvan nämnde svarta stenarne. Här höja sig 
kägelformiga enstaka berg och rundt omkring ligger liksom ett regn af dessa 
stenar strödda på längre eller kortare afstånd och intet land har sett mig så 
vulcaniskt ut som detta. Den 8 April stego vi ned åt det inre landet af Alḥarrá, 
den Södra delen deraf som utgöres af en stor slätt nufûd land, kalladt Algaw 
och här gingo vi verkeligen rika betesmarker; här skulle ock araberne vara 
lägrade; men som mine följeslagare omkring 8 dagar varit skiljde från sina 
hemtält och deras araber under denna tid gjort flyttningståg visste vi ej hvar 
vi skulle söka dem. Vi hade intet annat att göra än beduinen i dylika fall alltid 
gör, söka spåren af vallhjordarne och efter dem söka sig fram till hemmet. 
Denna  spårskrift  och dess  tolkning är  af högsta vigt  i  öknen: på den  söka 
araberne sina hem då de komma från en resa; på den veta de undvika sina 
fiender eller förfölja dem; på den söka de upp förkomna ök af sina hjordar; 
med ett ord de få meningar ur dessa hieroglypher, som ingen annan [än] de 
kunna utleta. Två af vårt följe ströfvade nu omkring för att söka spår, då de 
händelsevis på afstånd framför oss sågo folk och kameler och ropade genast 
åt oss att knäfälla kamelen. Det är alltid första manövren då man varseblir 
mötande  som man  fruktar. Kamelen var  snart knäfälld och vi  lågo nu alle 
längs  jorden  och  betraktade  de  misstänkte  fienderne.  Beduinernes  syn  är 
alltid ovanligt skarp på afstånd och det är ofta otroligt huru  långt den går. 
Som jag är närsynt kan jag ej anställa någon jämnförelse med mig sjelf; men 
de se ett föremål ofta ½ timma förr än jag kan varsna det minsta. Deremot är 
deras syn på nära håll så mycket dåligare och det finnes knappt en fullvuxen 
man  eller  quinna  som  ej  utan  största  svårighet  och  bemödande  ser  träda 
tråden i ögat på en medelfin synål. Lika skarp är deras lukt och de känna väl 
5 minuter före mig t.ex.  lukten af en eld. Deremot är deras hörsel ej öfver 
vanlig och jag hör oftare ljud före dem och bestämdare hållet, hvarfrån de 
komma. De betraktade nu  föremålet,  som satte oss  i  fruktan under det  jag 
gjorde min vanliga manövre att försäkra min reservkassa och mina pistoler: 
de sågo en mängd af två ridna (muraddafât) kameler;185 detta tydde på ghazu 
tåg, hvarvid oftast två rida en kamel. Men kort härpå märkte de ojämnheter 
i sanden partier, som voro högre och partier, som voro lägre; detta tydde på 
hjordar af kameler och hjordar af fårboskap och i sådant fall var det uppen-
barligen Araber  på  ett  flyttningståg  och  troligen  just  de  araber  vi  sökte. 
Denna förmodan öfvergick snart till öfvertygelse; vi läto vår kamel stiga upp 
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och fortsatte vår väg och efter en knapp halftimma hade vi hunnit araberne, 
som just nu hade stannat och börjat slå upp sina tält. De voro ock de vi sökte, 
Beli araber af den kända stammen Ibn Shâmâ. De hade förr varit en mäktig 
stam rik på kameler och hästar, men förr åras hade Ḥegâjâ beduiner från sina 
hem på Sheraʼ bergen vid Alṭafîlé kommit hit ned på ett  ströftåg och  från 
betesmarken bortstulit deras kameler och hästar och hvad de nu hade, var, 
såsom de sjelfve sade, blott sammanrafsadt skräp, hopplundradt från Sherârât 
och Ḥoeiṭât stammar. Emellertid voro deras kamelhjordar ingalunda obetyd-
liga och af denna vårs goda bete här voro de fetare och vackrare än jag sett i 
de  trakter  derfrån  jag  kom.  Emellertid  skulle  vi  nu  dröja  några  dagar  här 
öfver för att få underrättelser om vägarnes beskaffenhet. Vi hade att göra en 
farlig väg öfver till Teima; det är för att så säga en stråtväg för alla ghazu tåg; 
här ströfva Ḥoeiṭât från ʽAḳaba, från Syrien och från Tehamá, här gå Teyahâ 
fram på deras tåg mot ʽEneze stammar och de sistnämnde på deras tåg mot 
Sherârât och vice versa och dessutom visste vi tvänne skaror passerat framåt 
här, den ena af Ḥoeiṭât den andra af Foḳarâ och förr än de voro tillbaka var 
det ej rådligt för oss att bege oss å väg. Vi fingo dock ej ligga stilla; tredje 
dagen var att göra ett flyttningståg af några timmars marsh. Vi gingo öfver 
en stor betesmark stående liksom en vår vackraste äng i grönska med en sorts 
krassa växt kallad här alḥârrá eller rishâd och voro just färdige att på andra 
sidan  af  den  stanna  våra  kameler  för  att  bygga  tälten,  då  vi,  som voro  de 
främste af tåget, hörde ett skott bland de efterblefne och omedelbart här efter 
det  charakteristiska  i  oföränderlig  takt  och  oföränderlig  sorglig  entonig 
melodie oafbrutet fortsatte quinno klagoskriet. Alle Sheikher och stammens 
förnämste män  befunno  sig  bland  oss  främst  ankomne  och  som de  genast 
förstodo hvad det  gällde,  lämnade de  alle  sina kameler  och  skyndade  till-
baka.  ʽAḳîl  kom  andtruten  till  mig  och  sade:  gif mig  dina  pistoler.  Detta 
vägrade dock jag under förevändning att de voro oladdade, såsom ock fallet 
var; ty vi hade under det glada mötet med Araberna lossat alla fyra piporna. 
Jag begagnade emellertid tillfället att fråga hvad var å färde, om fiender voro 
bakom oss och gjort anfall? Nej, svarade han, det är inga fiender, det är gräl 
och slagsmål (ḥaushé) mellan araberne sinsemellan och härmed fick han ett 
af tältstödjarne, en tjock lång stör och satt till att springa tillbaka. Så hade 
äfven alle andre gjort, så quinnor som män och jag stod här alldeles ensam 
med en ung hustru, främmande på sätt och vis som jag, hos desse beduiner. 
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Jag förstod platt intet af hvad som föregick och den unga hustrun visste häraf 
föga mer; vi tyckte dock säkert att män blifvit dödade och att det ingen lek 
var. Häri stärktes vi ännu mer af ett skott till som lossades och af quinnornas 
allt fortfarande klago sång liknande den de höja vid en döendes läger. Emel-
lertid satte jag mig att ladda mina pistoler för att äfven som alle andra bege 
mig tillbaka och se på hvad föregick. Jag hade knappt hunnit göra det och 
bege mig på väg förr än återkommande män underrättade mig att allt var slut 
och  att  lyckligtvis  ingen dött,  ehuru  flere  voro  sårade. Det  var  dock  ännu 
omöjligt för mig att få höra början och tillgången af affären, först efter flera 
dagar kunde jag genom mina frågor få reda på ungefär följande sammanhang 
deri:  aftonen  före  vårt  flyttningståg  hade  en  Ṣolobâ  beduin  (en  den mest 
föraktade stam af Ḥeteim,186 som våren om lefver hos Araber på tiggeri och 
smått handarbete och om sommaren in i djupaste öknar på jagt) sökt skydd 
hos  (dakhal  ʽalà)  en  af  stammen  kallad  Dakhîl  Allah  emot  en  annan  af 
stammen  vid  namn Muṭeirân,  hvilken  hade  tagit  i  brödraskatt  (khâwé  en 
skatt som hvarje föraktad och svag beduin stam liksom städerna erlägga åt 
beduinerne) af nämnde Ṣolobâ beduin en af hans fem kameler, med hvilka 
han dessa dagar kommit hit att söka bete. Dakhîl Allah hade lofvat honom 
sitt skydd och då nu följande dagen Muṭeirân på flyttningståget red sin nya 
kamel, kom han till honom och ropade: stig af den kamel du rider, den är ej 
din, den är min dakhîls. Muṭeiran vägrade stiga af. Nu uppstod knabb hit och 
dit och då Dakhîl Allah såg att ord ej hjelpte drog han sin pistol och knäppde 
af  den  på Muṭeirân.  Lyckligtvis  felade  kulan  sitt mål  och  flög  skadelös  i 
luften. Nu hoppade Muṭeirân af, drog sitt svärd och högg Dakhîl Allah ett 
hugg i synet, som klöf hans långa näsa och dugtigt skrapade hans panna. Alla 
sprungo till så män som quinnor för att skilja de stridande, bland dem äfven 
en  kallad Muʽammar,  som  af  Dakhîl Allahs  slägt,  svängde  sitt  kastspjut, 
hvarmed  han  var  beväpnad,  mot  Muṭeirân  och  träffade  honom  i  ryggen. 
Detta besvarade Muṭeiran med ett svagt svärdshugg som träffade Muʽammar 
i pannan, men, omhängd och hindrad som han var af de mellan komna quin-
norna,  hade  han  ej  kunnat  ge  kraft  åt  sitt  hugg.  Härunder  hade  nu  äfven 
Dakhîl Allah lossat skottet i sin andra pistol på Muṭeiran, men felat såsom 
förra gången. Alla hade nu samlat sig hit och delat sig i sina slägter. Dessa 
Araber näml. utgjorde tvänne slägter Shâmât och Serrâḥîn och de stridde nu 
mot hvarandra med vapen och knifvar, till och med barnen så att t.ex. min 
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värds lilla 14-årige son fick sig ett knifhugg i hufvudet och de som intet hade 
i sina händer kastade stenar på hvarandra; i synnerhet skall Muṭeiran och de 
quinnor som täckte honom i sin famn blifvit höljda med stenar så att [han] 
ansågs död. Emellertid hade nu Sheikherne hunnit fram till de stridande och 
med  sitt  anseende  förmått  dem  att  skiljas  åt  och  bragt  lugn  i  de  upprörda 
sinnen och kort  härpå  såg  jag dem  rida upp  sina kameler,  som undertiden 
underligt nog kommit hvar och en från den plats den var lämnad för sig sjelf 
till stridsplatsen och nu stodo här omkring och skådade med lugnt förund-
rade ögon. Tälten byggdes och åter var  snart  allt  i  sin hvardagsgång; men 
man måste  förebygga möjligen  ledsamma  följder. Någon  af  de  blesserade 
kunde dö och då vore svårt att förekomma en dödsstrid mellan de båda släg-
terna, sheikherne voro derföre sysselsatte att i sådant fall taga mått och steg 
och båda slägterna inträdde (dakhalo) i händelse af dödsfall hos hvar sin man 
som skulle utverka att  ʽaṭà  emottages  i  stället  för blod. Detta  sysselsatte  i 
synnerhet min värd, som väl förtjente sitt namn af ʽAḳîl och sjelfva verket 
var en den klokaste och förståndigaste man jag sett i Öster eller Wester. Jag 
blef anmodad att besöka de b[l]esserade, hvilket jag gjorde med största nöje. 
Den förste jag såg var Muʽammar. Sedan jag bor[t]tvättat den tjocka blod-
skorpa som samman gyttrat sig med hans hår och afrakat det fann jag närmast 
ofvan om pannan  i hårfästet ett  litet sår, derur  intet mera flöt och som jag 
tyckte det obetydligare än de som ofta ses hos oss efter vanliga gatslagsmål, 
försäkrade jag dem att här intet behöfde göras och att platt intet var att frukta. 
Den andre var Muṭeirân. Han låg tämmeligen svag och medtagen orörlig på 
sin bädd, hvarpå han knappt kunde vända sig och nästan oförmögen att tala. 
Jag fick dock tillfälle att se kastspjuts såret i hans rygg och öfvertyga mig att 
det ej var djupt och ej nått några inre partier: hans svaga tillstånd och den 
febricula, hvari jag fann honom, var en följd af de stenar, som träffat honom 
i synnerhet på hans bröst och hvaraf ännu syntes röda och blåa fläckar. Jag 
lämnade honom dock  tills vidare, besluten att hvarje  liten stund observera 
hans tillstånd, som ock stundeligen så förbättrade sig att han följande dagen 
steg upp och spatserade omkring. Den tredje såg jag ej förr än andra dagen. 
Han  var  en man med  starkt  svart  hy  och  långa moushtasher  och  särdeles 
martialiske om ock ej vackra drag, lång näsa och mörk oöppen blick och i 
allmänhet den man, som minst behagade mig af alle araber här; han hade ock 
hela tiden ansatt mig att lega sig jämnte ʽAḳîl till följe på resan till Teima. 
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Då jag nu inträdde i hans tält och han reste sig upp från sin bädd och visade 
sitt  illa  tilltygade  syne  och  sin  klufna  nu  med  gråpapperslappar  af  ʽAḳîl 
omplåstrade näsa, kunde jag knappt hålla tillbaka ett smålöje af skadefröjd 
öfver hans putslustiga utseende, som väl anstått en Fredmans slagskämpe,187 
och kunde ej hålla mig att vrida och knipa hans näsa under förevändning att 
se och undersöka såret och  lämnade honom med den försäkran att han väl 
intet hade att frukta för sitt tillstånd, men att han troligen för sin öfriga tid 
skulle  få behålla märket på sin näsa. Efter  tre  fyra dagar voro ock alle  tre 
fullkomligen i gammalt skick; men jag fick nu kallelse att komma och se en 
ung quinna, som under slagsmålet blifvit  träffad af en stor sten på sitt knä 
och hittils ej haft något men; men nu befann sig i ett högst sjukligt tillstånd. 
Detta fann jag ock vara fallet: hon låg i stark feber och det obetydligt svullna 
knäet  gaf  henne  ingen  ro  för  olidelig  värk.  Jag  öppnade  hennes  åder  och 
föreskref henne antiphlogosa; men som jag kort derpå begaf mig bort, vet jag 
ej huru det gick med henne. Emellertid upptog samtalet om detta slagsmål 
allt  folk:  quinnorna  mente  det  dock  var  förfärligt  att  männerne  så  skulle 
tagas med hvarandra: männerne mente alle araber gräla och slåss sins emellan 
och  förlikas  åter  och  hvarföre  skola  vi  vara  olike  andre?  Jag  hade  under 
dessa dagar haft mina  tankar åt annat. Min värd hade en doter, utom flera 
andra barn, en ung quinna om 17–18 år för tre år sedan gift med sin kusin, en 
ung man, som hade sitt tält helt nära vårt. Hon var en den vackraste quinna 
jag  någonsin  sett  ehuru  ingen  egentlig  arabisk  öken  skönhet,  fastmera  en 
Europeisk blondine, som jag nästan alldrig kan förr påminna mig sett bland 
Österns  quinnor. Hon  tillbragte  alltid  större  delen  af  dagen  i  vårt  tält,  der 
hennes göra var att  löska sin  faders skägg, alla beduinskors älsklingsgöra. 
Här var hennes bekantskap snart gjort och efter några dagar anmodade jag 
henne att löska äfven mitt skägg. Ehuru troligen ingenting fanns deri, petade 
hon dock fram gnätter från poulisongerna och dröjde länge vid sitt göra; ty 
hon hade härunder att berätta mig det hennes man hotat henne att  taga en 
hustru till; han hade varit gift med henne tre fulla år och på denna tid hade 
hon ej gett honom mer än en enda liten dotter; han ville ha barn och en hustru 
som gaf honom sådana och hade derföre gifvit sin unga vackra hustru kallad 
Amshà  nämnda  förklaring. Detta  tyckte  hon  ej  om och  sökte  råd  hos mig 
huru förekomma verkställandet af hennes mans beslut. Flera dagar talade vi 
i förlängda löskningar och samtal härom och om annat: jag var dåre nog att 
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lämna mitt hjerta öppet för en länge afvänd känsla: och slutligen kommo vi, 
kan Du gissa till hvilket beslut? Hör! Vi skulle fly, hon med mig; hon skulle 
lämna sin man och sin slägt, vi skulle bege oss till andre Araber och derifrån 
tvinga hennes man att skilja henne från sig: vi skulle blidka fadren om han 
vredgades och sedan det vore ställdt så till rätta skulle vi gifta oss och åter-
vända till våra araber och lefva hos dem. Detta allt, ehuru ej ovandt i öknen, 
förstod jag väl ej kunde gärna utföras af mig utom det att  jag ej så kunnat 
handla mot hennes far min värd, en man som jag lärt älska och vördna högt; 
men  jag kunde ej hålla mig att  inbilla mig  i dessa ökneromantiska projekt 
och tankar och jag genomräsonerade åter med mig sjelf det räsonement som 
stundom uppstått hos mig i ett beduin tält och hvars ingångsspråk var kuss 
ummi aldynja (det vanliga arab. uttrycket för vårt skit i hela verlden)188 jag 
mente hvad har jag att göra i Europa, hvarfrån jag nära nog afvänt mig: jag 
kan  lefva  den  öfriga  tiden  bland  öknens  barn  få mig  kameler   och  fåra-
hjordar och långt skiljd från Europas flärd och fåfänga och öfverfinade bild-
ning lefva och dö i öknens enkla lif. Men utom det jag visste att ingen annan 
än den som är född och fostrad i öknen kan uthärda dess lif och förstå dess 
förhållanden,  så  hade  jag  för  mycket  och  för  nära  sett  alla  de  villor  och 
felsteg, som beduinen är utsatt för vid det första steg han ur sin öken tar ut i 
lifvet i öknens eller andra Orientens arabiska städer och för fast öfvertygat 
mig  att  dock  vi  ha  närmare  att  på  vår  väg  komma  tillbaka  till  naturen  än 
beduinen och orientalern i allmänhet har att upphinna oss. Jag slog sålunda 
äfven  denna  gång  alla  dylika  tankar  ur  hågen  och  började  skynda  på min 
affärd. Jag hade lefvat här 8 verkeligen bland de lyckligaste dagar jag haft 
bland män, verklige mönster af manlighet så i yttre utseende och uppförande 
som öfverhufvud i  tänkesätt och förhållanden  till andra och bland de mest 
välartade barn af min värd som jag sett och på den naturligaste föda uteslu-
tande  af  kamelmjölk,  hvaraf  jag  hvarje  morgon  och  hvarje  afton  drack 
ungefär 1½  stop  utan  att  under  hela  den  öfriga  dagen  förtära  eller  ens  ha 
smak  på  något  annat,  hvarken  bröd,  caffe,  kött  eller  ens  vatten,  som  ock 
dessutom  sällan  fanns  hos  oss,  och  det  kostade mig  verkeligen möda  och 
beslutsamhet att slita mig härifrån. Dock allt måste ha ett slut och Sönd. d. 
16 Apr. gåfvo vi oss ut härifrån ett  sällskap af 9 män på 6 kameler. Desse 
skulle nämligen anförde af ʽAḳîl följa mig först till Teima och sedan bege sig 
till  Sherârât  för  att  söka  sig  stöldbyte  på  deras  hjordar.  Oaktadt  vi  voro 
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sålunda ett betydligare antal; fruktade de för vägens osäkerhet och försäk-
rade  på  spår  som  vi  följde  att,  skulle  ʽAḳîl  och  jag  så  som  vi  först  tänkt 
begifvit  oss  väg  tre  dagar  förrut,  vi  hade blifvit  tagne  af  ett  återvändande 
ghazu tåg af ʽEnezé. Emellertid gick färden lyckligt och d. 19 Apr. hunno vi 
fram  till Teima, en betydligare ökenstad,  särdeles  rik på palmplanteringar, 
hvars dadlar anses såsom bland de bästa som finnas. Dess innevånare äro af 
stammen  Shammar  och  ökände  för  obändighet  och  oförsonligt  slägthat. 
Också skall förr dageligen rådt fejd och strid mellan de tvänne slägter Ḥamdé 
och ʽAli hvaraf stadens innevånare bestå och äfven ännu går ej någon utom 
sitt  hus  utan  att  vara  beväpnad;  men  Shammar  herrskaren  Ibn Alrashîds 
välde  håller  dem  dock  något  i  styr. Några  timmar  förr  än  vi  här  anlände, 
hade, kommande från Ḥâil med ett antal Negd hästar för sin herres räkning, 
ankommit en man kallad Beshîr, slaf till ʽAbbâs Pâshâ i Kairo, för att häri-
från vidare fortsätta färden till Egypten. Det var ett möte för mig som jag för 
ingen del önskat; men som det nu ej stod att undvikas, beslöt jag att besöka 
mannen och med honom  sända  ett  bref  till Kairo.  Jag  hade  knappt  hunnit 
fatta mitt  beslut  så  fingo  vi,  der  vi  suto  vid  vårt  kaffé  hos  vår  nye  värd  i 
Teima, ett besök af en man, som ingen vidare kände än att han var af Beshirs 
följe. Stursk och öfvermodig, en småtjenare som han var af en orient. Pasha, 
började  han  göra  frågor  hvarfrån  jag  kom  och  hvart  jag  ämnade mig  och 
hvem jag var och sedan att förevita mine beduiner det de utan vidare förfråg-
ningar företogo sig att föra fram i deras land hvem helst som bad dem derom. 
Uppretad af alla dessa frågor sade jag honom nu: och hvem är du att du tar 
dig rättigheten att göra mig dessa frågor? Detta uppretade honom än mer och 
han  lade  handen  på  sin  stordolk  och  svarade:  jag  är  en  tjenare  af  ʽAbbâs 
Pasha, af hvars män du med lögn påstår dig vara. Min hand låg emellertid på 
mina pistoler under min mantel men med fullt lugn svarade jag: ditt uppfö-
rande här gör dig till lögnare af dina ord; ty det anstår ej en tjenare af Abb. 
P. och hvad mig beträffar har jag alldrig sagt mig vara hans tjenare Gudi låf 
jag är  ingens  tjenare utom Herrens och min egen och för  fram den man åt 
hvilken jag sagt det och jag skall bevisa honom vara lögnare, och hvad har 
du att göra med mig och de män som fört mig hit, jag är ingen land strykare 
och ingen rymmare och kan bevisa det med min tedskere af M. ʽAli. Orsaken 
till detta besök och min besökares ord var nämligen att när jag kommit till 
Teima med ett  följe af 8 män, småstadsboerne uppfunnit  följande historia: 
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jag vore en af Abbas P.’s män som lastad med 18 kistor guld begåfve mig till 
Negd för att köpa hästar åt min förgifne herre. Jag hade ock understundom 
under min väg hit fått passera för en af nämde Pashas män, emedan han är 
den ende af Egyptens magnater som har relationer på Arabien;189 men alldrig 
hade jag sjelf uppgifvit mig derföre och på en direkt fråga alltid nekat der 
till. Jag begaf mig emellertid nu sjelf till Beshir och fann i honom en lika så 
hygglig och artig man som den andre varit ohyfsad och rå och jag skref med 
honom ett arabiskt bref till Kairo, som kanske redan blifvit Dig tillskickadt 
och hvari jag hade anmodat mine vänner der att ställa mina saker till rätta i 
fall prat skulle uppstå om mig. Ty jag fruktade på alfvare följderna af detta 
möte; med Beshir  följde män  från Ḥâil,  som  genast  skulle  återvända  från 
Egypten och det  föll mig mer än  troligt och naturligt att de  i Kairo skulle 
skaffa sig säkra underrättelser om mig och derfrån hämta dem  tillbaka  till 
Ḥâil förr än jag kanske hunnit derifrån. Så hade jag ej ryggen fri – och tusen 
funderingar sväfvade i mitt hufvud. Jag kunde dessutom och hufvudsakligen 
ej lita på hvad bud och befallningar Abbas sjelf skulle sända till Ḥâil, ty om 
han ej förr kände mig, hvilket jag dock misstänker, så skulle säkert icke nu 
underlåta att skaffa sig bestämda underrättelser om mig och en turk är alldrig 
att  lita på. Emellertid gick  jag min väg fram. Den 26 Apr. gick  jag af  från 
Teima med en beduin af stammen Bishr och tillbragte med honom följande 
dagen hos Foḳarâ beduiner och medan vi voro här ankommo ett annat säll-
skap bestående af 16 män från Kairo. De voro män af Feyṣal bni Saʽûd från 
Alriiâḍ öfver Sheikhen öfver hela Negd och hade för 7 månader begifvit sig 
hemifrån med hästar som deras herre sände till Abbas till Kairo till present.190 
De hade först begifvit sig från sitt hem till Mekka på pilgrimsfärd, derifrån 
med Egypt. pilgr. karawanen till Kairo och sedan de nu slutat sin sändning 
der befunno sig på hemväg till Alʽâriḍ. Som vi hade samma väg att gå som 
de  förenade  vi  oss  med  dem.  Deras  hufvudman  var  en  ung  man  kallad 
Ḥazzâm ett högst älskvärd och förekommande artig och välvillig man, hvars 
bekantskap jag gjorde med den lätthet som dylika alltid göras med Araber. 
Vi gåfvo oss på väg i ett stort sällskap. Utom de ofvanföre nämde hade vi ett 
följe af Foḳarâ araber och deras förnämsta Sheikh till ett antal af 12 personer. 
På vägen kommo vi att känna hvarandra bättre och jag fann nu att till säll-
skapet hörde äfven en annan slaf af ʽAbbâs Pasha; som begaf sig till Feyṣal 
för att enkoms köpa ett stod prisadt som det första i hela arabien och tillhö-
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rande sheikhen för den stora stammen Dawîsh. Jag fann att jag intet bättre 
sällskap kunde få följa med till Feyṣals hvilken äfven var mitt mål än desse 
män och jag bad dem derföre få följa med dem ända till slutet af deras färd. 
De  hade  ock  ingenting  att  invända  deremot:  sade  de  kände  mig  (maʽna 
khabark)191 ett uttryck som jag tydde att hört om mig bland de araber, från 
hvilka  jag  kom, men  sedan  lärde mig  förklara  annorlunda:  bland  nyheter 
berättade  mig  nu  äfven  Ḥazzâm  att  alle  Franger  afsatt  sina  kungar  utom 
Engelsmännen som blifvit vid sin Drottning:192 också detta fick jag ej tydning 
på förr än i Baghdad. Men vi voro på vägen och skyndade vår marsh nästan 
till öfverdrift. Ej allenast dagen om gingo vi forcerad gång; äfven en del af 
natten måste tagas i anspråk på det de till fattiga land åter längtande Negd 
boerne så mycket fortare skulle hinna fram. Men jag får ej uppehålla mig vid 
alla små omständigheter: jag måste sammandra mina ord för att få slut på det 
långa o.  tunga brefvet. Vi kommo fram  till Ḥâil d. 2 Maj och som  jag der 
hade bekanta från min förra resa nedsteg jag hos dem, i hvars hus jag då hade 
bott.193  Snart  blef  det  bekant  i  staden  att  jag  var  ankommen  och  vi  hade 
knappt  hunnit  dricka  välkomstkaffet,  så  hade  jag  att  motta  besök  bland 
hvilka en af stadens förnämste män nuvarande Emir alḥagg för pilgr. karaw. 
från  Baghdad.194  Han  underrättade mig  att  hans  företrädare  och  bror  den-
samme som för tre år förde pilgrim. då jag gjorde min Mekka fart,195 nu vore 
sjuk  i  en  paralys  så  att  han  platt  ej  kunde  röra  sina  nedra  extrem.  att  han 
begifvit sig till Baghdad att söka läkare, men ohjelpt o. obotad nu befunne 
sig på hemväg hit och sist efter två dagar skulle inträffa: han bad mig lämna 
mitt sällskap och stanna här öfver för att åtminstone se och möjligen kurera 
patienten han förbant sig i alla fall att när helst jag fordrade skaffa mig fram 
till Feyṣal, med hvilken man härifrån stode i beständig communication etc. 
af fagra ord. Men detta allt verkade på mig intet Du vet jag flyr så mycket 
möjligt alle patienter. Men vi hade här fått underrättelser, som dock seder-
mera visade sig falska, att Feyṣal för närvarande befann sig långt från sitt på 
ett ghazu tåg emot Wâdi Dowâser och i anledning deraf skulle mitt sällskap 
bege sig dit för att möta sin herre och ej gå den gerada vägen öfver Alḳasîm 
till Alriiâḍ. Som min väg ej låg ditåt och jag dessutom var högst besvärad af 
deras forcerade marsh, hvarunder jag hade hvarken lust eller tid att se mig 
omkring i landet och prata med min beduin om dess förhållande beslöt jag 
mig att hvila öfver här några dagar och jag vet i sanning ej ännu om det var 
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Wallin besökte H. āʼil i två repriser, 1845 och 1848. 

Fotografi av Gertrude Bell 1914.
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ett  lyckligt  eller  olyckl.  beslut.  Döm  sjelf  af  hvad  som  följer.  Emellertid 
afreste mitt sällskap och efter två dagar ankom patienten och med honom en 
arabisk läkare som han funnit i Baṣrá och förmått följa sig hit för att kurera 
sig.  Han  var  egentligen  en  Egyptisk  fellâḥ  från  Öfr.  Egypt.  men  lång  tid 
omkr. 20  år på vandring ute  i verlden. Han hade gjort diagnose af patient. 
sjukdom på följ. sätt: patient. hade för ungefär ett år på ett ghazu tåg gjort ett 
fall med sin häst och i fallet träffat en ginnslaf af de andar, som anses upptaga 
hvarje plats af jorden och med sin och sin hästs tyngd hade han i fallet krossat 
benet af denne ginnslaf och denne nu å sin sida fordrade i skadeersättning 
patientens båda [ben] och hade till en början gjort dem lama. Detta var den 
oficella för sann hållna diagn. Läkaren fordrade af ginnslafven att han skulle 
enligt  Isl.  lagen vara nöjd med en menniskoslafs ben i stället  för sitt; men 
nej! ginnen gaf ej efter och då läkar. såg att han var obeveklig fordrade han 
sig en månads anstånd, hvarunder han skulle pyssla om sin patient och sedan 
gå med  ginnen  till  rätta  vid Ginnernes  domstol  för  att  skaffa  sig  rätt. Nu 
börjades kuren så att en 12 årig gosse valdes ut af Ḥâils barn, för öfrigt den 
der [oläsligt] som fanns, ikläddes begrafnings skrud och instängdes i mörkt 
rum. Här [oläsligt, ur Georg August Wallins reseanteckningar 4, s. 119: dit 
andar och genier skulle infinna sig, hvilka gossen borde tillfråga om patien-
tens sjukdom samt botemedlen deremot.] Efter några timmar utsläpptes gos. 
från sitt fängelse och försäkrade att han väl sett alleh. varels. o. syn. men att 
alla vägrat  tala o. besvara hans  frågor. Läkar.  sålunda voro derpå  sig  sjelf 
börja med egna medel behandla sin pat. En dag behöfde han en dufva, en dag 
en hare, en dag en uggla till mat o. medel åt hon. och sedan månaden var över 
befann de sig så som då de börjat. Emellertid behöfde man ej mig och jag 
hade nöjet slippa alla rådgörningar och fråg. utom af någre som misstrodde 
läkarens  behandling. Men  härunder  hade  jag  besök  af  brodren  till  landets 
furste,  en  ung man  kallad Mitʽab,  hvars  bekantskap  jag  redan  under  min 
förra vistel. här gjort. Hufvudändamålet med hans besök var att få se mina 
pistoler, hvilka allestädes der de blefvo sedda utskrekos såsom underverk. 
Men här som annorstädes sparas hufvudsak. till sist och börjas med de likgil-
tiga. Han uttryckte så först sin förund. öfv. d. lycka jag haft att alldrig bli tag. 
o. plundrad af beduiner;  i  sjelfv. verk. en  lycka hvar.  trol.  få kunna skryta 
som genomfärdats så många Arab. länder som jag; han vidfogade att i länder 
dit jag tänkte mig jag ej hade så säkra vägar som hittils: att jag trol. ej skulle 
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Wallin besökte H. āʼil i två repriser, 1845 och 1848. 

Fotografi av Gertrude Bell 1914.
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kunna stoppa näsan ut fr. Alḳasîm, om jag ock hunne dit, utan att bli plundrad: 
i Feyṣals länder, derfrån han nyligen kom, rådde största osäkerhet och anar-
chie:196 detta var ej ett land för mig etc. Sedan han kommit fram med fråg. an. 
mina pist. betraktade dem med förundr. och fordr. att  jag skulle sälja dem. 
Detta vägrade jag med lögnen att de voro bestämde åt Feysal. Då han sedan 
lämnade  oss  utkallade  han min  värd  och  sände mig  genom  honom  vidare 
följande råd: jag skulle ingalunda gå till Feyṣal: hos honom o. hans folk vore 
allt föraktadt och misstänkt som kom fr. Egypt.:197  jag hade dessutom platt 
intet der att göra och han var öfvertyg. om man der skulle ta mitt lif ant. med 
svärdet el. gift: och säg honom dessutom att vi vete (maʽna khabar) att han 
är christen (detta troligen en följd af den begäran jag före min afres. fr. Kairo 
gen. vår Cons. gjort hos M. ʽAli om recommendat. bref till Arab. hvilk. dock 
af Vice Kon. afslogs men säkert tillkännagafs åt hans sonson Abbas, hvilken 
åter trol. härom upplyst så Ḥazzâm som Ibn Alrashid): men han är ett hederns 
barn  (waladet  ḥelâl)  och  derföre  hedra  vi  honom  och  derföre  sänder  jag 
honom dessa råd.198 Af allt detta verkade blott det siste på mig: att de visste 
det  jag var christen. Och om det var dem bekant var det äfven bekant hos 
Feyṣal. Detta gaf mig mycket att fundera o. jag hvälfde planer hit o. dit, o. 
anförde mig pro o. contra, hvilket allt jag nu ej kan anföra för Dig. Jag stan-
nade vid beslutet att härfr. gå gerad på Baghdad, derfr. skrifva till Kairo att 
få  upplysningar  huru  mina  sakor  stodo  och  derefter  bestämma  huru  jag 
vidare skall handla: gå till Feysal l. ej. Från Baghdad längs floden o. hafv. är 
vägen nära  till Alḳaṭîf o. derfrån blott 5 dag.  till Alriiâḍ.199 Emellertid blef 
mig vistelsen i Ḥâil sålunda odräglig; jag längtade bort; men ej förr än d. 3 
Juni  fann  jag dertill  tillfälle.  I  sällskap med  fyra Shammar beduiner utom 
mig anträdde jag vägen till Alʽirâḳ i början på den heta sommaren. Vi gingo 
god marsh  och  som våra  kameler  alla  voro  lastkameler,  på  hvilka  de  från 
Mesh-hed ʽAli skulle hämta tillbaka hvete o. ris, var färden utomordentligt 
tröttande och då vi efter 10 dagar kommo fram till Almesh-hed var jag ock 
mer medtagen än jag någonsin kan påminna mig varit efter en resa. Jag kan 
ej underlåta Dig att här anföra en omständighet såsom exemp. på min goda 
lycka: 10 dagar före oss hade afgått från Ḥâil ett sällskap af 150 kameler för 
att  hämta  hvete  o.  ris  fr. Alʽirâḳ  och med  dem  äfven  en  ung Turk,  som  i 
affärer kom fr. Pashan i Almediná sänd till Pashan i Baghdâd. Alle rådde mig 
att  gå med dem och det  var  i  sjelfva verket  det  säkraste o.  bästa  följe  jag 
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kunde  önska; men  jag  vägrade  ehuru  utan  all  grund. Då  vi  sedan  kommo 
fram t. Almesh-hed fingo vi underrättelsen att detta sällskap då de hunnit en 
dagsresa nära deras mål  blifvit  varsnade  af  ett  från Rowallá bed.  återvän-
dande ghazu tåg af Ḍsafîr beduin.: fejd uppstod mellan dem: af de sednare 
dödskjutes 3 af de förre två; men Ḍsafîr bed. segra och plundra Shammar på 
allt  utom  deras  kameler  och  turken  blir  blottad  till  skjortan.  Detta  skulle 
äfven blifv. min lott om jag gått med dem; nu kommo vi 10 dag. efter och oss 
mötte intet obehagligt utom att en natt ett lejon skrämde våra kameler till det 
förfärligaste galopp utan att dock anfalla hvarken dem eller oss, hvilket dock 
ofta  skall  hända. Äfven mötte  vi  ett  sällskap; men  som vi  sågo  dem  först 
gömde vi oss och undgingo så deras möte. Men jag måste förbigå de närmare 
omständigheterna af denna ej ointresanta färd och de högst treflige beduiner 
som utgjorde mitt följe. Den 15 Juni kommo vi fram till Mesh-hed ʽAli. Här 
behöfde jag verkeligen hvila: mina krafter voro uttömda af färden och den 
starka hettan och min bakända  sönderstött  af  kamelens  skump och  jämnte 
dess sår började äfven bölder visa sig. Jag fann mig här för att så säga i en 
annan  verld:  det  arab.  väsendet  igenkännes  här  föga:  det  persiska  är  det 
öfvervägande o. en stor del af befolkningen utgöres af perser o. ʽAlis graf-
moské är af perser byggd o. i pers. smak utsirad med fint målar o. sculptur 
arbete och saknande den arab. imposanta enkelheten.200 Här nu såsom längre 
fram i Baghdad började jag igenkänna i Moskeerna förebilden till våra Ryska 
kyrkor eller åtminst. slägtskap med dem såsom i måleriet o. sculpt. arbeten 
slägtskap med hela occidenten. För öfrigt finnes i staden intet grönt blad: den 
ligger midt i öknen och allt hämtas utifrån. ʽAlis graf har gifvit upphofv. till 
den öfverhufv. nya staden och ger denna dess fortbestånd. Dårar af Pers. o. 
Arab. Shiiter samla sig här omkring deras helgons graf: göra här sina böner 
o. skatta sitt lycklige att här få dö: de dårarne! Men till slut är det dock blott 
på  hvarandres  dårskaper  vi  alle  lefva  o. menniskors  dårskaper,  som gifvit 
upphof till allt hvad stort o. godt finnes i verlden. Oaktadt hatet som råder 
mellan Sunni o. Shiyaʽi och jag passerar höra till de förre,201 var jag lycklig 
finna mig här quarter i en Arab. Shiyaʽi familj; der jag lefde midt bland quin-
norna såsom en af slägten. Men den förfärliga hettan jagade mig åter ut häri-
från efter 4 dagars hvila. D. 20 Juni gaf jag mig vidare på väg – passerade 
efter 1½ timma det gamla Kûfá, nu jämnadt med jorden så när som på tvänne 
för kort tid sedan reparerade gamla Moskéer – steg här ombord på en liten 
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båt, som längs en gren af Alhindiyé begaf sig till den lilla staden Ḳiflé. Dit 
hunno  vi  efter  en mödosamt  het  dag,  under  hvilken  jag  låg  i  en  oafbruten 
drypsvett, på aftonen fram och här legade vi oss genast mulåsnor och begåfvo 
oss  under  nattens  svalka  till  staden Alḥellé,  dit  vi  fram  hunno  vid  solens 
uppgång. Alḥellé är en större stad likaså  till största delen bebodd af Shiiter 
bland hvilka äfven en stor del Perser. Den ligger vid en af Phrats grenar och 
är rik på palmer; men erbjuder för öfrigt föga nämnvärdt. Härifrån gingo vi ut 
natten mellan d. 23 och 24 Juni och sedan vi vandrat hela natten och en del af 
morgonen hunno vi en Khan på midten af vägen. Här tillbragte vi Midsom-
mardagen i en förfärlig hetta och en samôm vind, som knappt lät oss andas. 
Jag har för denna dag tecknadt i mina observationer 35 Reaum. ett högre grad 
tal än  jag hittils hade  tecknat. Jag visste då ej ännu hvad  jag hade fram för 
mig. Den 25 om morgonen efter en åter genom riden natt hunno vi fram till 
Baghdad, der jag nu ligger och väntar bref från Dig och svar från Kairo på ett 
bref jag dit afsänt härifrån. Emellertid hade jag här först att genomgå en sorts 
acclimatisations sjukdom af 14 dag., hvarunder, ehuru ej säng liggande,  jag 
befann mig i ett beständigt illamående o. febertillstånd. Sedan två bölder här 
mognat blef jag något bättre och skref under denna tid detta bref. Men jag har 
under  dagarne  haft  att  teckna  38°–40½  Reaum.  och  kallaste  morgonstund 
25–28° Reaum. o. i det lilla hål till rum jag sitter i en Khan omgifven o. till en 
del observerad af Persiske Shiiter från Shirâz har jag alldrig kunnat få mer än 
ungefär 5° under högsta temperaturen. Tänk Dig således hvad jag lidit! Staden 
är för öfrigt den sämsta o. uslaste jag än besökt af Orientens större städer och 
jag vet ingenstädes jag haft ledsammare än här. I går d. 1 Aug. ingick dertill 
den tråkiga Ramaḍân månaden. Jag vet i sanning [ej] huru jag skall slippa ut 
härifrån så snart som jag önskade: och hvart skall jag vända mig? Min kassa 
är ej eller särdeles stor ungefär 130 Rb. Silfv. då jag kan bli färdig härifrån. 
Men i nödfall kan jag väl få låna af Geoffroy den Franske Consuln.202 Men om 
allt detta skall jag vidare underrätta Dig i ett kort bref före min afresa. Den 
kortaste väg vore väl till vatten öfver Albaṣrá till Alḳaṭîf eller Maskat; men att 
nu bege mig till dessa länder vore att utsätta mig om ock ej för en säker död, 
åtminstone  för  en  svår  sjukdom;  ty ända  tills dadelskörden är  fullkomligen 
slut skola svåra febrar herrska der, och i synnerhet en främling skall alldrig 
kunna undgå att der dyrt betala sin gärd åt climatet. Före Novemb. torde jag 
således ej våga mig dit. Men hvar göra af med dessa tre månader? jahdî lhâdi 
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säger araben, och jag vet nu ingenting bättre att säga.203 Jag bor nu här midt 
ibland Perser och natten om kurrar kaljân och glammas på den sånggnolande 
persiskan och ehuru jag ej kan säga att jag vunnit på bytet af dem mot öknens 
Araber, så är det hyggligt sällskap nog. Jag går hafvande med en plan att på 
dessa tre mellanmånader göra en diversions resa till Shirâz öfver Ispahân en 
40  dag.  väg  och  sedan  gå  till  Bender  ʽAbbas  och  derfrån  sätta  öfver  till 
Arabien; men den fatala penningebristen. Äfven den förhindrar mig att här 
skoja efter böcker, som dock torde stå att finnas; men i nöd och död förblir 
jag Din finske bror Georg Baghdad 2/8 48.

g . a .  W a l l i n  t i l l  g .  g e t l i n

b a g h d a d  1 3 / 9  1 8 4 8

Original saknas, publicerat i Georg August Wallins reseanteckningar 4 (1866), 
s. 126–135.204 

Den 25 juni anlände jag till den frejdade khalif-staden Baghdad. Under det 
vi redo hade jag hela morgonen spejat efter att få någon öfversigt af staden, 
föreställande mig dess anblick på afstånd ungefär sådan som den af Kairo, 
Konstantinopel eller nästan hvarje annan orientalisk stad – en panorama af 
minareter, kupoler och höga hus. Men jag kunde intet skönja, utom en stor 
långsträckt skog af palmer, ungefär såsom vid de större städerna i öknen t.ex. 
Alkafar. Jag vet ej om det var för min närsynthets skull eller för palmskogens 
höjd, som skymde anblicken af stadens få och låga minareter, men jag såg 
dem icke på afstånd; sjelfva byggnaderna kunde jag ej heller urskilja förän 
jag red emellan dem. Deremot hade vi hela morgonen färdats utmed vatten, 
små grenar af Eufrat som genomskuro landet, och ehuru åkerfälten nu voro 
till större delen skördade, gåfvo mig dessa rika vattenflöden ett begrepp om 
landets  rikedom på gröda,  isynnerhet då  jag kom från öknen, der mitt öga 
blifvit  vant  vid  torra,  gula  sandfält.  I  jemförelse med  den  stolta, mäktiga 
Nilen och dess  rika dal,  försvann dock  ʽIrak med  sina vatten och  åkerfält 
till ett intet. Vi kommo slutligen fram och utan att tåga genom någon stads-
port befann jag mig oförmodadt på trånga gator, omgifna af usla, låga hus; 
dessa  voro byggda  af  gammal,  omålad  tegelsten och  åt  nutiden  lemnade  i 
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arf från fordna bättre århundraden. Jag steg af i en khan och fick mig der ett 
kyffe, som ingen annan öppning hade än dörren, med hvälfdt tak, instängd, 
förderfvad luft och en infernalisk lukt af dels råa, dels garfvade hudar. Men 
jag var nöjd att få hvila efter ridten på resan och emedan jag ej sofvit de 2 
föregående nätterna, lade jag mig, fastän drypande af svett, genast till hvila 
och vaknade ej förän långt fram på eftermiddagen. Sedan företog jag mig en 
promenad  i  staden. Med nöje  fann  jag att min khan  låg nära  invid  floden, 
som bred och vacker, med sakta  lopp  flyter genom staden, nästan delande 
den i två lika hälfter. Jag följde dess strand så mycket det lät sig göra, men 
dess bräddar äro till större delen upptagna af byggnader; slutligen slog jag 
mig ned i ett café, från hvilket man hade utsigt öfver staden och floden. Deri-
från visade sig de bebyggda flodstränderna på ungefär en versts håll såsom 
en  oafbruten  ruin; man  såg  förfallna moské-kupoler,  ruskiga,  gråa,  till  en 
del halfstörtade byggnader, samt sophögar och en rankig bro öfver floden. 
Nästan alldrig har jag ännu i de gamla, till fall lutande österlanden eller i de 
många störtade städer  jag sett, blifvit  slagen af en så vemodig känsla som 
här, vid tanken på det gamla Baghdad, Abbassidernas stolta stad.205 Tolf låga, 
men sirligt utsmyckade minareter räknade jag härifrån; men högst öfver dem 
och öfver hela staden svajade den dagen (det var söndag) Engelska konsulns 
flagga, det mest i ögonen fallande föremålet i hela utsigten. Jag spejade åt 
alla håll för att få sigte på den Franska konsulns flagga, men förgäfves. Ty 
jag visste ej då ännu att Frankrike blifvit republik och att Turkiska sultanen 
ej funnit för godt erkänna fristaten. Hvad som i denna tafla mest och ensamt 
fröjdade  mig,  var  de  rika  palmplanteringarne,  hvilka  sträckte  sig  längs 
flodens båda stränder, så långt ögat kunde nå, dels inblandade emellan husen, 
dels bildande egna lunder och trädgårdar. Dessa, liksom äfven byggnadernas 
form och utseende, påminte mig om Negd och styrkte mig i den tro jag alltid 
hyst, att Negd hemtat sin bildning och sina seder härifrån; detsamma har jag 
sedermera  funnit  bestyrkt  af mycket  annat,  af  språk,  lefnadssätt,  karakter 
och kommunikationen emellan båda länderna. I sjelfva verket äro de flesta 
Baghdads äkta Arabiska inbyggare från Negd och ännu i våra dagar ser man 
huru Negdboer stiga ned ifrån sitt högland för att bosätta sig i ʽIrak. Jag tror 
att  de  nomader,  hvilka  nu  såsom Kurder  och Perser  bebo Asiens  bergland 
ända upp mot Bokhara å ena och länderna öster om Persiska viken å andra 
sidan, till stor del äro af Arabiskt ursprung, så mycket hellre som åtskilliga 
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Persiska  dervisher  från Bokhara  och Kabol  försäkrat mig  att man  i  deras 
land ännu skall träffa på stammar, som sinsemellan tala Arabiska, ehuru de 
äfven äro fullkomligt mäktiga Persiskan eller Turkiskan.206 Men hvem känner 
stamtaflan för Asiens folk? Judarne och Araberna, dessa beslägtade folk med 
en lofvande framtid, synas dock i detta afseende hafva spelat en vigtig rôle; 
ty såväl i Europa som i Asien huru mycket Judiskt blod flyter ej i Kristnas 
ådror? och huru mycket Arabiskt i Syriens och Iraks musulmanska befolk-
nings ådror?
Det var dock ej just dessa tankar, som sysselsatte mig i cafét, under det jag 

tömde mina  små kaffekoppar  och drog  rökar  ur min Persiska kaljan,  utan 
jag hade att  tänka på annat som låg mig närmare. Jag var trött  till själ och 
kropp, medtagen af den besvärliga resan och af det förfärliga klimat som här 
mötte mig; jag hade blifvit tvungen att taga annan kosa, än den tillämnade, 
hade för andra gången nödgats slå färden till hjertat af Negd och dess herre 
Feysal ur hågen – dessa och många dylika tankar gjorde mig nu, nästan för 
första gången i orienten, rätt modfälld och förstämd. Sedan jag i en smutsig 
Persisk  butik  spisat  ett  ingalunda  läckert mål,  återvände  jag  till min khan 
med helt annorlunda tankar om Baghdad, än dem jag förut hyst efter orien-
talers beskrifningar. Hvad hade  jag ock här, som kunde fröjda mig?  jo, att 
solen gått ned och jag således på khans  tak i nattens svalka fick hvila mig 
från dagens hetta och svett. Denna sednare plågade mig ända ifrån min första 
ankomst till ʽIraks jord. I Egypten eller Arabien hade jag sällan varit plågad 
deraf,  tvertom hade  jag der  svettats nästan mindre än hemma; men så  fort 
jag kom till ʽIrak, redan innan jag hunnit till Meshed ʽAli, begynte en ymnig 
svettning hela dagen igenom, som sedandess oafbrutet fortfarit. Mitt sällskap 
på khans tak var portväktaren, som äfven agerade min tjenare, samt 2 Kurder, 
hvilka blefvo mig välbevågna sedan de  funnit mig vara en Sunni.207 Ehuru 
vi  under  nattens  svalaste  stunder  alldrig  hade mindre  än 20° R.,  var  detta 
dock en salighet emot dagens hetta, 35 à 40 grader R. Också befann jag mig 
i ett sjuklighets-tillstånd, bölder slogo ut (här mycket vanliga) på min kropp, 
äfvensom ett fint prickigt utslag på rygg, armar och händer. Sjuk till själ och 
kropp  tänkte  jag på att  fly ur detta helvete, men hvart? Till en  längre  resa 
hade jag ej krafter och hvart  jag än ville vända mig, skulle 10 dagar hafva 
åtgått,  innan  jag hunnit  till kallare  trakter;  inom dessa 10  dagar  skulle  jag 
troligen hafva dukat under för klimatet, liksom mången annan. T.ex. 16 män, 
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stadda på väg  till Meshed Hossein, dogo då de  inträdde  i  staden, den heta 
vinden Sâm hade dödat dem; i Baghdad dogo 9 personer af hettan och den 
förgiftade luften. Denna samom vind (här kallad sâm), som nästan oafbrutet 
fortfor hela juli och augusti månader, är alldeles odräglig, lika het och lika 
förpestad  om  den  kommer  från  norr  eller  söder;  endast  ifrån  midnatt  till 
ungefär 2  timmar före middagen är luften något afsvalkad, men den öfriga 
tiden af dygnet lefver man i ett tillstånd ej långt ifrån qväfning. Den i staden 
bosatte kan väl skydda sig mot hettan och giftvinden i serdab eller källaren, 
ett rum som går under sjelfva byggnaden; men den stackars resanden, som 
måste sitta i en instängd khan utan allt luftdrag, han vet hvad en sommar i 
Baghdad vill säga.
Emellertid  förgingo  10  dagar  i  en  lethargisk  dvala  förän  jag  sökte  upp 

Franska  konsuln Geoffroy.  Han  underrättade mig  om  de  stora  hvälfningar, 
som  ägt  rum  i Europa  under  den  korta  tid  jag  denna  gång  vistats  i  öknen. 
Hos honom gjorde jag bekantskap med hans sheikh, en Baghdad-bo, som är 
fullkomligt mäktig Arabiskan, Turkiskan och Persiskan samt talar dessa språk 
liksom sitt modersmål. Genom hans bemedling fick jag mig rum i en annan 
khan,  som  åtminstone  hade  en  åt  floden  vettande  fönsteröppning;  genom 
denna  fick  jag  ej  blott  dager,  utan  kunde  äfven  underhålla  luftdrag  genom 
dörren, ehuru draget på eftermiddagen blef så hett och förpestadt att jag måste 
hindra det med ett förhänge. Denna khan beboddes hel och hållen af Perser, 
till det mesta allehanda handtverkare från Shiraz; mina närmaste grannar äro 
2 målare och en snickare. Den ena bland målarena är isynnerhet en braf man 
och konstnär, han förfärdigar Persiska skrifdon med verklig konstnärlighet, 
ty han utsirar dem med rosor och näktergalar af lika skönhet som trots [sic] 
någon  Europeisk  målares  arbete.  Dessa  3  personer  hafva  nästan  ensamt 
utgjort mitt sällskap och jag har intet skäl att klaga öfver dem. Perserna äro 
fullkomliga Européer eller vesterlänningar till sina seder och tankar, ty ehuru 
de bekänna Islamläran har denna ingen rot i deras hjertan. Islam är en öknens 
planta, trifves egentligen ej annorstädes och slår ej riktigt rot i någon annans, 
än  en  äkta Arabs  hjerta;  hos Turken  och  Persern  är  den  en  drifhusplanta, 
gödd af lättrogenhet, tanklöshet och gammal vana. Perserna äro i allmänhet 
ansedda såsom ett artigt folk och i Negd har man ett ordspråk derom; när jag 
under min härvaro befunnit mig i sällskap med Perser, har jag ofta tyckt mig 
vara omgifven af Européer. Man talar idel complimenter, säger t.ex. alldrig: 

b r e v  ·  3  a u G u s t i  1 8 4 7  –  8  j u l i  1 8 4 9
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hvar hafven I varit? nej! så säga ohyfsade Araber, utan: hvilket ställe hafven 
I  hedrat?  man  tager  alldrig  kaljan  från  sin  grannes  hand,  utan  att  önska 
det hans uppmärksamhet ej måtte minskas, eller utan en försäkran att hans 
artighet  är  utomordentlig; man måste  sitta  anständigt  på  underslagna  ben, 
kan ej vräka sig på magen såsom i ett Arabiskt tält. I denna khan började jag 
det förra brefvet till dig och ehuru jag måste skrifva det i hemlighet, emedan 
mina grannar observerade mig, fick jag det ändock slutligen färdigt; under 
den tiden befann jag mig jemförelsevis väl,  troligen till  följe af det  intres-
serande arbetet, men derefter föll jag i en absolut apati och oafbrutet dåligt 
lynne, hvilket ännu mera ökades af ramadân. Såsom du väl kan gissa iakttog 
jag ej fastan, utan åt och drack som vanligt, men måste göra det i hemlighet. 
Större  delen  af  nätterna måste  jag  dock  tillbringa  i  vaka,  dels  för  att med 
mina Persiska khan-kamrater besöka cafén, dels emedan stojet i khan ej tillät 
mig sofva. De voro nemligen mest hela natten, efter hemkomsten från sina 
vandringar, sysselsatta med tillredandet af morgonmålet, suhûr, före första 
morgonrodnaden; emedan den tid, då de fingo äta, nu i början af augusti var 
blott 9 timmar, så fanns ingen tid öfrig för sofvande. Dessutom äro alla under 
denna månad vid högst dåligt humör och caféna stängda om dagen, hvarföre 
man ingenstädes kan sitta ned att hvila. Jag höll på att förgås af ledsnad och 
tråkighet under denna månad; det var liksom hade jag nu på engång smakat 
allt  det  sura  i  en  peregrination,  och  om  det  blott  varit möjligt,  skulle  jag 
genast utan krokvägar skyndat hem till Egypten och till eder. Slutligen kom 
jag  under  fund med  att mina  närmaste  khan-kamrater  iakttogo  fastan  lika 
litet som jag; sedan vi sålunda lärt känna hvarandra, suto vi tillsammans, åto 
och rökte kaljan. Men detta botade föga mitt dåliga lynne, som underhölls 
af illamående, ty min lefver och mage hade lidit af den förfärliga hettan, af 
dålig boning och olämplig diet. 
Jag börjar dessutom nu alltmer inse nödvändigheten att snart återvända till 

Europa; ty jag börjar småningom glömma våra vetenskaper och våra sträf-
vanden,  fruktar  äfven  att mitt  sinne  alltför mycket  smittats  af  orientalism 
genom det lif jag fört, dels med god vilja, dels tvungen af omständigheterna. 
Hela min resa, nästan hela mitt lif, har blifvit ett lappverk – en dervishdalk, 
vid hvars skörte en lapp ännu borde tillskarfvas från Persien och från Jemen. 
Huru dessa lappar komma att passa till dalken, vet jag icke ännu, men fruktar 
att de blott öka dess brokighet. Jag har nu legat nära 3 månader i Baghdad 
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och derunder  länge väntat att bref  från dig skulle anlända, men förgäfves! 
Har du ej skrifvit, såsom jag bad dig i Kairo-brefvet, eller har något postverk 
behagat låta brefvet ligga? – – 
I  öfvermorgon  den  15  september  afgår  jag  till  Persien,  i  sällskap  med 

ofvannämnde  Persiske målare  från  Shiraz,  nemligen Mohammad ʽAli,  för 
att  öfver Kirmanshah  och Hamadân  komma  till  Isfahan  och Shiraz,  samt 
vidare till Abu Shir och Basra. Huruvida jag gör rätt uti att företaga denne 
”Abstecher,” som utgör en afvikelse från min ursprungliga resplan, vet jag 
ej med säkerhet, men anser den nu vara  i  flera afseenden nödvändig;  först 
och främst känner jag behof af att andas friskare, kyligare luft, emedan min 
helsa lidit af Baghdads infernaliska klimat; för det andra kan jag ännu på 2 
månader ej gerna våga mig till Basra eller Persiska vikens stränder, för de 
febrars skull som der nu grassera;  för det  tredje kan  jag ej neka mig nöjet 
att bese Persien och fullkomna mig i dess språk, så mycket hellre som min 
reskamrat känner denna litteratur ganska väl. För hela färden till Basra har 
jag  beräknat  100  dagar  och  ungefär  100  rub.  s. Vid  detta  års  slut  bör  jag 
inträffa i Basra. Min kassa torde då vara alldeles tömd, men Franska konsuln 
Geoffroy  har  härifrån  gifvit  mig  en  vexel  på  100  Österrikiska  Thaler,  att 
lyftas  hos  hans  agent  i Basra; med  dem  tänker  jag  komma  till  ʽAden  och 
kanske göra någon krokväg inåt Arabien. I alla fall skall jag skrifva dig till 
ifrån Basra; är mitt sinne der lika nedstämdt som här, torde jag icke komma 
att dröja  i Arabien. Oaktadt dessa sednaste månader gått  förbi  temmeligen 
gagnlösa och utan äfventyr, skulle jag väl haft att skrifva om åtskilliga situa-
tioner, som kanske hade roat dig; men förlåt mig, jag har nu intet sinne för 
sådant. Af Franska tidningar erfar jag att koleran grasserar hos eder och detta 
nedstämmer mig ännu mer. Huru befinna sig min mor, syster och andra? – på 
ett års tid har jag ingen underrättelse fått ifrån hemmet.

b r e v  ·  3  a u G u s t i  1 8 4 7  –  8  j u l i  1 8 4 9
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Helsingfors d. 9 April 1849.
Gode Broder!
En lång tid har förflutit sedan jag sist helsat Dig med någon rad. Förlåt mig det! 

Till Baghdad skref jag icke i sista somras, emedan Du i ditt sednaste bref från 
Cairo så tvekande omnämnde Din färd dit, och nästan ansåg den icke komma 
att realiseras. I dess ställe skref jag då till Alexandria ett bref som skulle åtfölja 
den penningeremiss som Borgström, enligt Ditt förordnande, öfver Alexandria 
afsände till Aden, der Du med all säkerhet lofvade inträffa. Sedan jag nu genom 
Dina tvenne bref från Baghdad (hvilka jag i omvänd ordning, det äldre sednare, 
och det yngre tidigare, erhöll i början af detta år)208 erfarit, att Du verkeligen tagit 
denna, för mig oväntade, omväg, har jag bittert ångrat min försummelse, men – 
det kan nu mera ej hjelpas. Emellertid ha vi här med spänd väntan längtat bref 
från Basra, men förgäfves. Måhända kommer det dock nu redan snart, ehuru det 
efter vanligheten länge dröjer på vägen. Skulle vederbörande ana, huru pinsamt 
det är att  lefva i ständig oro för den vådliga färdens utgång som Du företagit 
Dig, skulle de i sanning icke så oförklarligt länge qvarhålla Dina bref. Dock har 
jag ett  fast hopp att Han, som leder dina och allas våra öden,  låter Dig, efter 
så många och otroliga mödor,  faror och ansträningar,  lyckligen återvända  till 
Ditt fosterland, Dina slägtingar och vänner, för hvilka din hemkomstsdag skall 
blifva en glädjens och tacksamhetens högtidsdag. Ju mer det lider mot den tid då 
vi hoppas få se dig hemma, dess mer ökas vår otålighet och vår fruktan att någon 
ny motgång möter Dig på den farliga vägen, men vi hoppas ock till Gud att Han 
som i nära 6 år skyddat Dig, än ytterligare skall förunna dig Sitt Nådiga hägn! O! 
måtte det ske så visst som jag och de Dine af hjertat det önska. – Lycka var det 
att Du i Baghdad fick penningar Geoffroy’s vexel, hvad hade annars blifvit ditt 
öde? Kommer Du engång lyckligen och väl till Aden så är jag öfvertygad att Du 
der finner den summa Du påräknat, ty Borgström har af egna resourser förskjutit 
medlen, emedan man i Petersburg gjort svårigheter med deras utelemnande af 
det skäl, att dina qvittencer äro ställda qvartalsvis, men borde, enligt seden der, 
vara ställda på tertialer. Slutligen skola väl dock vederbörande medgifva att 3/3 
= 3/4. Resten af tredje qvartalet bör Du finna i Alexandria der Du ock, vill Gud, 
genomgår dessa rader. 
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I Ditt bref af d. 14 Dec. 1847 nämner Du att Du, anländ  till Alexandria, 
vill besluta inom dig sjelf, hvilken väg du bör taga för att återvända till vårt 
kära land. Såsom sakerna nu stå och då hela vestra Europa är i upplösnings 
tillstånd, torde Ditt beslut snara vara fattadt. Öfver Odessa blir tvifvelsutan 
din väg kortast och säkrast. Dessutom har vår vän och Landsman Alexander 
v.  Nordman,  som  snart  blir  Natural.  Hist.  Professor  vid  vårt  Universitet, 
härifrån tillskrifvit vår Landsman, sin förra Collega, Historiarum Professorn 
i Odessa Philip Bruun, att han, om Du kommer hem öfver Odessa, må vara 
Dig på allt sätt i råd och dåd behjelpelig. Nordman försäkrar att Du med all 
trygghet kan förtro Dig åt denne Bruun som skall vara en hedersman.
Det arabiska bref Du ifrån Teima med Abbas Paschas slaf Beschir afsändt 

till Cairo, för att till mig öfverstyras, har ej kommit mig tillhanda. Hvar kan 
det ha stannat? Säkert icke i Cairo, ty Bokty är en hedersman. 
Jag är nu som bäst då jag skrifver dessa rader villrådig, antingen jag skall 

adressera brefvet till Alexandria eller Cairo. Först tyckte jag att då Du ville 
att penningarna borde vänte Dig i Alexandria det vore bäst att äfven skrifva 
till Dig på denna ort, men å andra sidan skall Du väl ej kunna lemna Cairo 
obesökt och det vore trefligt att der få ett bref från hemmet. Ja – jag vet ännu 
ej hvad som är bättre. – Skulle ditt bref från Bassora ha framkommit vore 
saken gifven –
Hvad bör jag nu annat berätta Dig än sådant som rör vårt Universitet? Att 

året 1848 föröfrigt är det märkvärdigaste som Verldshistorien vet omtala har 
Du och får Du nog på närmare håll inhemta, men våra små afairer intressera 
Dig dock tvifvelsutan också. – Inom ingen embetsmanna Corps i Finland har 
döden så härjat som inom vår. Nervander dog i fjol våras i sin blomstrande 
ålder i kopporna. Blomqvist afled i början af detta år, äfvenså Linsén. Den 
hedersgubben Otta har äfven lemnat det jordiska och snart efter honom hans 
goda vän och stallbroder Granbom. Theologen Jacob Gadolin, som framför 
mig, sin medsökande, erhöll Exegetices Profession afled i Maj i fjol, hvar-
före  jag åter  sökt Professionen men har också nu en Theolog ex professo, 
en ung Licentiat Granfelt,  till medsökande. Sker mig  icke allt  för mycken 
orättvisa hoppas jag att nu komma i fråga och dymedelst kunna lemna Dig en 
plats som Du bättre än jag kan fylla.209 Sednare på sommaren eller i höst torde 
saken bli afgjord. – Rein är nu vår Rector Magnificus och Archiatern Törn-
roth vår Pro-Rector. General Nordenstam som en längre tid, sedan han utgått 
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ur Fredrikshamns Cadettcorps, vistats i Ryssland och Kavkasien, är vår Vice 
Canceller efter aflidne Generalen Thesleff, och  tyckes med mycken värma 
omfatta Universitetets sak. – Cygnæus och Castrén hafva återvändt från sine 
utländska resor. Den förra längesedan och är nu Rector vid högre Elementar 
skolan  härstädes,  har  dock  nu  vikaire  emedan  han  förestår  Reins  föreläs-
ningar och examensbestyr. Castrén deremot har blott en månad varit hemma 
och  sysselsätter  sig  nu med  ordnandet  af  sina  under  resan  gjorda  anteck-
ningar, åtnjutande derunder arfvode af Vetenskaps Akademien i SPetersburg. 
Woldstedt  är  Prof.  i Astronomien  efter  aflidne Lundahl, Arppe  efter  Prof. 
Hallström och Adj. Germund Aminoff efter emeritus Joh Jac Tengström. Joh 
Magn. af Tengström som för diet-fel nödgats lägga in om afsked får troligen 
Alexander Nordman  till  sin  efterträdare. Brunér  och Lagus  söka Professi-
onen  efter  Linsén. De  voro  ock  competitorer  till Adjuncturen  som genom 
Gyldens befordran till Professionen som Sjöström (hvilken dog af slag) inne-
hade, blef ledig. Brunér blef utnämnd till Adjunct framför Docenten Lagus. 
Moberg blir sannolikt Nervanders efterträdare, men Borenius är Nervanders 
successor i egenskap af Præfect för Magnetiska Observatorium. Dessa är de 
hufvudsakligaste af sednare tidens förändringar inom Universitetet. Studen-
terna ha  i allmänhet varit stilla ehuru  i sednaste  tider några excesser af en 
del blifvit begågna. Så anställdes för några veckor sedan kattmusik utamför 
Aminoffs  fönster  emedan han  emot deras vilja  blifvit  utnämnd  till Philos. 
Professor  framför Snellman den Studenterna  sätta högt värde uppå.  I våra 
tider är dylika upptåg  ledsamma, helst andra dumheter äfven ägt  rum som 
blefve  för  vidlyftigt  att  omorda.  Gamla  Gubben  Lagus  är  ung  till  sinnes 
och kry. Hans familj mår bra. Unga Laguses äfvenså. – Conradi är anställd 
som Lärare vid Mustiala Landtbruks institut. – Undertecknad har blifvit en 
gråhårsman, och min Hustru ligger sjuk redan i snart 8 månader. Gossarna 
alla 3,  och  flickan  äre  friska. Om dina  slägtingars  tillstånd har Din Mor  i 
förestående bref  redan underrättat Dig. Nu farväl  tills vi, med Guds hjelp, 
råkas. Måtte Du snart frisk och glad återkomma till Ditt land och dina vänner.
Tuus G.Geitlin. 
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Broder! 
Två och en half månad hade jag legat öfver i Baghdad för att afbida slutet 

på sommaren och dess förfärliga hetta, under hvilken jag ej vågade mig ut på 
färden och för att afvänta underrättelser från mitt hemland och från Cairo, dit 
jag genast vid min ankomst till Khalifernas stad skrifvit för att erhålla några 
upplysningar. Den långa sommaren led till slut och den quäfvande hettan tog 
af, men intet bref från det ena eller andra hållet ankom för att svalka väntans 
hetta  i  mitt  brända  hjerta  såsom  ungefär  den  språkprålige  Persern  skulle 
säga. Utledsen på det tråkiga Baghdad och uttröttad af min långa hvila der 
samt dertill lidande af kraslighet och lefversjukdom, en följd af det osunda 
climatet, fann jag att en längre hvila här skulle fullkomligen medtaga mig. 
Jag måste ge mig ut på färder; men hvart ställa min kosa? Att denna årstid gå 
till Basra och stränderna af Persiska viken, var att gå emot en säker sjukdom, 
så mycket mer  så  som  jag  verkeligen  fruktade  climatet  der  på  de  beskrif-
ningar jag derom hört och som min helsa nu redan var något vacklande. Jag 
kände behofvet  af  att  andas  en  friskare  en kallare  bergsluft  och  sedan  jag 
plägat tusende rådslag med mig sjelf och ordnat mina affärer genom Franska 
Consulens i Baghdad Herr Geoffroy’s bemedling beslöt jag mig till en liten 
tur i Persien. Till följeslagare på denna tur engagerade [jag] en min granne i 
den  khan  jag  bebodde  i  Baghdad,  en  persisk  målare  från  Shiraz  kallad 
Moḥammad ʽAli. Han förband sig att följa mig ända till Basra och än vidare 
till Egypten om  jag  så önskade. En annan dito pers. målare  likaledes  från 
Shiraz hade jag förbundit mig att föra fram till Kirmân Shahân, den första 
större stad på persisk jord för den som kommer fr. Baghdad. Denne sednare 
vid namn Naṣr Allah var den förste bekantskap jag gjorde i Baghdad bland 
Perser och han hade gått mig till handa der i allehanda småsaker och det var 
derföre jag visade honom denna artighet, som i alla fall ej komme att kosta 
mig mer än omkring 10 Rb. B.A. Vi hade legat trenne dugtiga mulåsnor af 
Kurder,  som återvände  till  deras  stad Kirmân Shahân, hvarje ök  för 5 Rb. 
B.A. för en färd af 10 dagsresor och d. 13 Sept. gåfvo vi oss på väg.210 Jag vet 
mig  sällan varit  så glad att  ha  en  stad  i  ryggen  som nu Baghdad och med 
gladt mod, såsom alltid då jag kommit på väg, gick jag fram under den svala 
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natten med tillbaka tankar på mitt hem, derifrån jag nu åter allt längre aflägs-
nade mig och med förtankar på det land hvartill jag gick och hvarpå jag hört 
så granna beskrifningar. Den persiska litteraturen låg mig i sinn. med all dess 
prålande  granlåt  och  jag  väntade  mig  ett  land  som  i  naturskönhet  skulle 
prunka i samma prakt som dess litteratur och ehuru jag väl visste att den rätta 
årstiden ej var inne till skörd hoppades jag dock kunna göra en ej dålig efter-
skörd ur rosornas och näktergalarnes land.211 Länge, länge hade mitt öga ej 
sett annat än ökens haf och det i all sin rikedom dock enformiga Egypti land 
och det lågländta slätt markiga arab. ʽIrâḳ. Jag hade så till kropp som själ, 
för att säga det ännu en gång, ett verkligt behof af att komma till ett intresan-
tare bergsland. Emellertid hade jag nu att vandra öfver det tråkiga Irâks jord 
en  torr steril  sandslätt vida ointressantare än sjelfva sten Arabiens öken.212 
Som våra följeslagare Kurderne hoppades få last för sina toma ök i den lilla 
staden Mandal ʽAli togo de en annan väg än den som vanligen befares af de 
tusentals persiske Shijaʽ som årligen strömma till Mash-had ʽAli och Mesh-
had Ḥosein för att uppfylla sin vallfärd och öfva sin andakt vid deras mest 
dyrkade helgons martyr och dödsplatser;213 de togo den högra mera östliga 
och  kortare  om  ock  vida  bergigare  och  mera  obanade  vägen.  Vi  följde 
Persiska resandes vana att gå natten igenom och hvila öfver om dagen och 
efter tvänne genomvandrade nätter hunno vi fram till den lilla byn baladrûz 
eller såsom den vanligare kallas Berzerût. Här mötte oss nu först ryktet om 
att  Persiens  Shah Moḥammad  shah  nyligen  dött  och  att  i  följe  deraf  alla 
vägar  voro  osäkra  och  hela  landet  ”sammanätit  med  sig  sjelf”  (ba  hem 
khordé) såsom persern säger.214 Min följeslagare M. ʽAli försäkrade att från 
Dhuḥaks tid till våra dagar Irâns krona afgöres med svärd och den bär den, 
hvars svärd är längst. Dock som ryktet var ännu ungt och nyfödt, ville vi ej 
låta skrämma oss tillbaka; somlige påstodo det var intet annat än ett knep att 
beskatta folket och att man utspridde detta rykte för att af Irâns folk fordra 
skatten af Shahens grafskrud såsom Moḥ. Shah sjelf redan fyra gånger förut 
skall hafva gjort under sin lifstid. Kurdiske Nomad Chefer ankommo äfven 
och  försäkrade  att  ryktet  var  falskt  tilläggande  att,  om det  ägde  grund,  vi 
ingalunda kunnat lämna våra hem; vi vore de förste som stodo och lurade på 
vägarne för att uppsnappa resande och plundra dem och söka annat byte från 
alla håll. Emellertid voro våra Kurdiske formän villrådige om hvad de skulle 
göra.  Efter  långa  rådplägningar  sinsemellan  fattade  de  beslut  att  på  vilda 
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obebodda ökentrakter söka sina hem och rådde oss att taga bröd och vatten 
med oss för trenne dagar och förtrösta på Herren och följa dem eller om vi 
ej hade mod att gå en möjlig plundring mötes och ej kraft att stå ut en eller 
två dagars hunger och törst, kunde vi stanna här och afvänta säkra underrät-
telser eller återvända till Baghdad. Hunno vi åter deras hem, en liten by nära 
Kirman Shahan, hade de hvete och mjöl nog för månader om så behöfdes. 
Om  jag  varit  ensam  hade  jag  ej  tvekat  att  följa  dem,  så  vanryktade  ock  i 
allmänhet Kurderne  äro  för  råhet  och  omensklighet. De  äro  nomader,  och 
ehuru vida under de äkta Araberne i humanitet, hade jag ej fruktat för dem. 
Men jag hade nu ett släp af tvänne följeslagare och af dem en Naṣr Allah en 
sjuk  och  kraslig  stackare,  som knappt  utstod  en  nattfärd  af 10  timmar,  än 
mindre en ökenfärd af två tre dagar af hunger och törst. Vi plägade råd hit 
och dit, togo vår tillflykt till Ḳorʼân för att genom den af Perserne vid alla 
tillfällen brukade Istikhará få ett domslut af Herren sjelf;215 men ehuru denna 
Istikhará utföll gynnande för färden med våra Kurder, funno vi dock för godt 
att stanna quar och låta dem afgå. De hade i sjelfva verket intet annat råd; de 
kunde ej stanna här aflägsnade från sina hem som de voro med ett antal af 
omkring 50 mulåsnor som behöfde foder för hvarje dag. Vi stannade quar uti 
en dålig Khan, nej på en gård belaggd af ett lager af väl quarters tjock dynga 
och omgifven af fyra af lera uppsmetade väggar utan alla sorts rum och stall 
och  lider och alla sorts  tillbehör af en khan. Om natten hvilade vi på våra 
mattor utbredna på den mjuka dyngan och om dagen  skylde vi oss  i  port-
gången eller i en liten moské undan solens hetta och min sysselsättning var 
att betrakta här ankommande Kurd nomader, så lika och så olika de nomader 
jag sällskapat [med] i Arabien. De äro i allmänhet ett vackert och friskt folk 
som i allmänhet alla nomader, men af en helt annan typ och prägel än araben. 
Jag kan ej neka att deras typ är vacker: deras yfviga, stundom allt för rika 
skägg och deras fylliga stundom röda kinder vittna om större välmåga och 
bättre lefnadsförhållanden, ett bättre climat kanske och ett bättre vatten än i 
öknen,  hvars  son  dock  alltid  förblir  torr  och  glesskäggig med magra  och 
bleka kinder; men då den sednare alltid har ett uttryck af humanitet  i  sina 
köttmagra drag och af manlighet och frihet i alla sina rörelser och i sin blick, 
har den förre, som jag alltid tyckte mig finna, ett visst uttryck af lymmelak-
tighet  och  gemenhet  å  ena  sidan  af  öfvermodig  stolthet  och  öfversitteri  å 
andra sidan af låg ödmjukhet och kryperi. Men som jag ofta under fortgången 
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af färden och brefvet torde få tillfälle att återkomma på detta ämne vill jag 
nu ej uppehålla Dig med dylika reflexioner. Som vi här voro aflägsnade från 
den stora farvägen beslöto vi att så fort som möjligt bege oss bort från det 
lilla osnygga och obequämliga näste, der vi nu voro. Men det var svårt att 
finna ök. Vi hade dessutom fått här en fjerde reskamrat, en svärdsfejare från 
Kirman shahan som återvändande från Baghdad och en vallfärd till de ofvan 
nämnda  helgon  platserna,  ämnade  sig  till  sin  hemstad,  men  blifvit  uppe-
hållen af samma rykte som vi. Efter tvänne dagar funno vi dock 4 små usla 
åsnor, hvars ägare  förband sig att  föra oss och vårt bagage  till Shahraban, 
den andra stationen på den stora farvägen från Baghdad till Kirm. Shah. D. 
22  gingo vi  så ut härifrån  följande  stranden af  en  liten bäck Seireban, vid 
hvilken  Berzerût  och  Shahrebân  ligga  och  skuro  öfver  törnbevuxna  vida 
slätter på obanade vägar och kommo om aftonen fram till vårt mål. Knappt 
anlända här och nedstigne i en khan vida bequämligare än den, hvarfrån vi 
kommo, blefvo vi omringade af en skara af persiske vallfärdare, som ämnade 
sig tillbaka till sitt  land; men här blifvit uppehållne af ryktet om det fatala 
dödsfallet. De  frågade hvad underrättelser  och hvad nyheter  vi  hade; men 
funno snart att de sjelfve visste mer än vi. Vi försäkrade oss här att  ryktet 
ägde full grund: M. Shah var död och detta var ett upprop för alla röfvare och 
tjufvar i Persiens land att komma i rörelse och öfva sitt handtverk och för alle 
nomader att ge sig ut på plundring till alla grannstammar och alla grannbyar 
som ej voro af deras egen stam eller med dem ej stodo i brödra och vänskaps-
förhållanden. Alla vägar voro afskurna och bjällrornas och klockornas ljud 
hade tystnat af de karavaner, som i andra tider dageligen gingo här fram. Att 
i sådana omständigheter bege sig till Persien, var platt omöjligt; men som allt 
var mig bättre än att återvända till Baghdad, beslöt jag med mina reskamrater 
att åtminstone för några dagar stanna här quar, så mycket hellre som jag fann 
climatet  här  godt  och  vi  äfven  varit  lyckliga  nog  att  i  khanen  finna  en 
bequämlig boningsplats en hög luftig bala khané som persern kallar det. Här 
beslöto vi  stanna öfver  tills vi med säkerhet  skulle  få  se att vägen var oss 
stängd till Persien. I alla fall hade vi här intet att frukta, på Turkisk jord som 
vi voro och under Turk. välde, och när helst vi ville stod återvägen oss öppen 
till Baghdad. Vi visste dessutom att för närvarande omkring 4000 perser voro 
i Baghdad återkomne från deras vallfärd och att de på ett eller annat [sätt] 
skulle söka sig hemväg tillbaka till sitt land. Vi voro dessutom fyra reskam-
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rater här tillsammans utom annat sällskap och vi behöfde sålunda ej frukta 
att få ledsamt. Af andra var det i synnerhet en Turk. Derwish från Irewan som 
roade oss med sång och prat. Ehuru halflam på högra sidan och platt utan alla 
sorts resourser var han outtömlig på godt lynne och på sånger och en godhjer-
tenhet och bon-hommie som jag knappt alldrig sett hos någon annan. Min 
reskamrat  M.  ʽAli  ägde  dessutom  talangen  att  berätta  sagor  och  halfva 
nätterna satte vi uppe och lyssnade till hans berättelser och jag hade redan 
här  nu  tillfälle  såsom  sedan ofta  under min pers.  tour  att  anställa  jämnfö-
relser mellan Arab. o. Pers. sagotäljare. Jag kan ej annat efter dessa jämnfö-
relser och betraktelser än ge företrädet äfven häri åt Araberne. Det persiska 
prålet och storprateriet sticker äfven häri bjärt af mot Arabens enkla okonst-
lade  natur:  persern  accentuerar  och  sjunger  och  äfven  de  plattaste  och 
meninglösaste ord och tankar omhöljer han med emphasens prålande skrud 
för  att  bedraga  den  kortsynte  narr  som  blott  skådar  på  det  yttre  glittret. 
Araben säger de vackraste saker och de ädlaste tankar med oförändrad ton 
utan  emphas  och  utan  prål  försäkrad  om  att  ”hvad  skönt  är  naket  som 
skönast.” Nog af, tiden förgick väl och hastigt nog under allehanda syssel-
sättningar  i  synnerhet  för mig  som hade böcker och, pris vare min Europ. 
uppfostran! kunde finna mitt nöje i dem. Detta är nämligen högst sällan fallet 
med en Oriental. Han kan nästan alldrig finna nöje  i att åtminstone ensam 
sitta och läsa en bok. Det enda, hvari han finner nöje förutom sitt egentliga 
arbete är prat och samtal och just dessa dagar hörde  jag här af en gammal 
afsigkommen soldat, till börden en Egyptier, den visa anmärkning att ”vi ha 
dock till slut intet annat än vår tunga”. Mina reskamrater fingo ock derföre 
ledsamt  i  längden och då de persiske vallfärdare, som voro  i samma Khan 
som vi beslöto att bege sig till Khânâḳîn, den sista stationen på turkarabisk 
botten,  blefvo  de  orolige  och  försökte  förmå  mig  att  följa  dem.  Vi  hade 
nemligen förnummit att i Khanakin låg ett antal af några hundra pers. vall-
färdare som beslutit att ta escorte af kurder och bege sig på väg till Persien. 
Jag kunde dock ej förmå mig att villfara dem häri och ville ej bege mig bort 
från min ej otrefliga  ställning  i Shahreban  förrän  jag såge den karawan vi 
väntade  från Baghdad.  Slutligen  ankom  ock  förtruppen  af  denna  karawan 
den 4 Octob.  till  största delen bestående af  trashankar och pack. De hade, 
oberedde som de voro vid deras uttåg från sina hem på ett längre dröjsmål än 
vanligt  vid  de  heliga  platserna,  blifvit  nödgade  i  Baghdad  vid  ryktet  om 
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Shahens död och det deraf förorsakade uppehållet att sälja allt hvad de ägde 
af klädes persedlar och annat och uttrasade och uthungrade vände de nu om 
till sitt land. Det är mig omöjligt att ge Dig en beskrifning på den uselhet jag 
såg här. Jag har väl ofta under min peregrination ja nästan uteslutande sett 
uselhet och trasighet i Orienten; men troligen alldrig till den grad som här. 
Dertill  kommer  att  arabens  trasighet  ej  är  så  vidlyftig  som  perserns.  Den 
förre bär sällan andra kläder än en långskjorta och så trasig den ock må vara 
är det dock blott ett enda plagg. Persern bär mycket kläder, böxor och kort-
skjorta och tvänne schlafrockar utom öfverplagget och hufvudbonaden och 
när hvart och ett af dessa plagg trasas och smutsas om ock till ringa grad gör 
mängden af plaggen trasigheten större. Perserne ha dessutom vanan att föra 
sina quinnor äfven på vallfärden, hvilket sällan är fallet hos Araben, nästan 
alldrig hos Turken: och quinnor på resor med barn och pick och pack! Gud 
bevare mig för dem! Men persiska quinnan kan tänka är som den Europeiska 
gudfruktig och måste göra  sin vallfärd  såsom sina 5  dagliga böner, hvilka 
den arabiska quinnan nästan alltid och öfverallt suspenderar. Sådana följde 
äfven nu med karawanen och barntjut och tåpiga beslöjade quinnor ridande 
på åsnor bidrog  i  icke  ringa grad att öka anblicken af uselhet.  I ett  sådant 
sällskap ville  jag  ingalunda ge mig på väg; men som den  lilla by, hvari vi 
voro, hade inga formän och inga tillgångar på lega ök, fann jag att, om jag 
kunde besluta mig att gå med eftertruppen, som skulle ankomma om en eller 
två dagar, jag af brist på ök skulle få stanna efter och slå resan ur hågen. Jag 
beslöt  sålunda  före Karawanens ankomst bege mig  till Khanaḳin, der man 
försäkrade ök funnes i öfverflöd och dit i alla fall vägen var fulleligen säker. 
D. 6 Oct. sålunda gingo vi ut härifrån i en liten karawan af fattige Araber, 
som  ämnade  sig  till  Ḳaṣr  Rabâṭ  närmaste  station  härifrån.  Vi  kommo  nu 
småningom  till  slutet  af  Iraks  slättland  och  in  i  små  höjder  af  sand,  som 
öfverallt här bilda slutet, eller om Du häldre vill, början af bergssträckningar. 
De äro hvarken egentlig  sand eller  egentliga berg,  en  till half bergmateria 
stelnad sand massa, en öfvergångs och mellanlenk mellan berg och slättlan-
dets sandjord. Ehuru låga och ointresanta gladde jag mig dock hjertligen att 
småningom åter nalkas ett högre och kuperadt land. Vi kommo utan äfventyr 
fram till den  lilla byn Ḳaṣr Rabâṭ och blefvo här af vår  forman  inbjudne  i 
hans eget hus och familj. Här förefunno vi nu ock det sällskap af pers. vall-
färdare, som ungefär 5 dagar före oss begifvit sig af från Shahraban. De hade 
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ämnat sig till Khanakin; men just då de ämnade sig på väg från K. Rabât hade 
händelsevis en af sällskapet nyst en nysning och som detta af de skråckiga 
pers. anses för ett olyckligt förebud, funno de för godt att stanna här öfver 
och låta sine till Khanakin legde formän tåga af med halfva legan för intet. 
Skråcket och vantron vann öfver girigheten! Jag bör anmärka att en nysning 
anses som ett olyckligt tecken vid början af hvarje företag och hvarje äkta 
Perser  företager  sig  alldrig  något,  vid  hvars  början  han  händelsevis  hört 
någon göra en nysning. Göres två eller tre eller flera nysningar anses de ej 
[ha]  någon  betydelse  och  vara  af  intet  inflytande  på  det  hvärf,  han  har  i 
sinnet. Här nu mötte oss den underrättelse att nära härintill ett läger flyttande 
nomad Araber  uppsnappat  en  liten  karawan  och  utplundrat  den  och  tagit 
deras ök. Detta skrämde oss och vår forman och han såsom vi funno för godt 
att stanna en dag öfver här för att låta nomaderna aflägsna sig. Ḳaṣr Rabaṭ 
såsom de flesta af dessa små byar, som ligga vid denna väg, ha att tacka till 
största delen de vallfärdande perserne för sin uppkomst och sitt bestånd ändå 
dock i mindre grad än t.ex. Shahrabân, som till största delen består af blott 
khaner  och  karawan  seraer  för  desse  vallfärdares  bequämlighet.  De  äro  i 
allmänhet små och usla med af okokta lertegel uppsmetade boningar och ett 
dåligt  försedt  torg;  dess  innebyggare  fattige  och  utblottade  såsom  i  alla 
turkiska länder, men såsom jag tyckte mig finna i hela Irâk vida ärligare och 
vida  välvilligare  än  t.ex.  i  Egypten  och  Syrien.  De  äro  ett  mångblandadt 
slägte af araber och turkar och kurder och perser och ehuru arabiskan är det 
rådande språket öfver de andra, som ock  talas, hvilket  i  förbigående sagdt 
varit fallet i alla de land der Arabiskan en gång inträngt, så är det dock lätt 
att se det de egentlige ʽIrak boerne inge egentlige ursprunglige Araber äro. 
Deras drag och deras skägg, deras hy, ehuru i ett climat hetare än öknens, äro 
ej arabiska; så ock ej till en del deras sinne och lynne. Äfven deras språk är 
mycket uppblandadt ej allenast af främmande ord utan äfven hvad värre är 
af vändningar och phraser som äro öfversatta från persiskan i synnerhet och 
andra språk. Så, för att nämna blott ett exempel, det i hvarje Irakiers mund 
evigt och minutligt upprepade aish laun en ordlig öfversättning af det pers. 
tsché guná och alldrig hört ur en äkta arabers mund med undantag af någre 
Negdboer som i Baghdad lärt sig det fula uttrycket och fört det tillbaka till 
sitt land.216 Men de äro ju här gränsboer och gränsboernes språk är beryktadt 
i alla länder. Emellertid inlöpo nu mera lugnande underrättelser om de flyt-
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tande Araber, hvilka vi fruktat och den följande dagen gåfvo vi oss åter på 
väg. Araberne hade dragit sig långt bort från vägen och vi voro visse om att 
vi  intet hade att  frukta af dem.  I god  tid på morgonen gåfvo vi oss ut och 
hunno öfver  jämnförelsevis  rikare och bättre odlade  fält på eftermiddagen 
fram till Khanakin, en gränsstad emellan arab. och persiska Irak och bestå-
ende  till hälften af Araber o.  till hälften af pers. kurder. Här  ligger ock en 
turk.  Pasha  i  vackra  tält  i  gränsläger  och  staden  sjelf  på  stranden  af  en 
vattenrik och strömmande bäck är större och vackrare än de jag hittils sett 
här. Dess planteringar och trädgårdar äro likaledes rikare och ymnigare och 
dess torg bättre försedt. Dess luft och climat var härligt och först här började 
jag åter lefva upp efter den förfärliga i Baghdad genomlefda sommaren. Jag 
badade mig  alla mornar  i  den  lilla  flodens klara och  friska vatten och  jag 
kände  stundeligen  min  kropp  och  mitt  sinne  bli  friskare  och  muntrare. 
Deremot var vår boningsplats här ej så bequäm och treflig som i Shahraban. 
Vi  bodde  i  den  enda khan,  som här  fanns,  en  stor  quadratformig byggnad 
med en stor öppen gårdsplan och de fyra väggarne eller murarne fulla af åt 
gården öppna nisher, upphöjda från marken omkring två aln. I dessa öppna 
föga rymliga nisher sitter man ungefär som i bodorna på Österns torg gator; 
man bor i dem som på en öppen gata utan dörr att stänga sig för de nyfikne 
österlänningarnes blickar och utan skygd för sol och oväder om de behaga 
hälsa på en. Men Orientalen är ej generad af detta; han ser gerna att folk gapa 
honom och äfven i sin egen stad lefver han helst dagen igenom ute på torget 
om  ej  annars  andra   göromål  hålla  honom  i  hans  boning. Men  äfven  de 
flesta af dem gör han  i  sin  lilla bodnish på  torget. Smeden smider der  sitt 
järn, skomakarn syr i den all verldens skor; här sitter läkaren med sina böcker 
och burkar och instrumenter och här måste patienten söka honom; här sitter 
växlaren med  sitt  guld  och målaren med  sina  penslar  och  färgkoppar  och 
skön skrifvaren och supplique skrifvaren, och här gör hvar och en sitt arbete 
och  sitt  kall  och har Du  affärer med någon, måste Du  söka honom  i  hans 
bodniche på torget nej! vill Du göra någon en visit, måste Du aflägga den hos 
honom i hans bodniche på torget och här i den trånga boden hopkrumpen på 
Dina knän röka välkomstens kaljan och sörpla återseendets svarta caffé. En 
annan Rendez-Vous  plats  är  i Arabien  de  talrika  caffehusen  och  i  Persien 
Moskeerna och Medreséerna (jag kan hvarken kalla dem skolor eller gymna-
sier eller Academier).217 Vill Du hvila ut efter en lång vandring eller ta Dig 
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en middagslur, sätter Du Dig [i] Arabien i ett caffe, i Persien i en Medrese o. 
på båda ställen uppvaktas du med en kaljan, i det förra äfven med en kopp 
caffé. Är Du hungrig köper Du Dig tvänne bröd, lägger mellan dem dadlar 
eller på kål brynadt kött (kebâb) eller ett stycke stekt fisk eller någon annan 
sofvel och flyr till närmaste caffé eller moské eller medresé och gör der Ditt 
mål. Hvar och en har vanligen sitt kund caffè i Arabien, der han på bestämda 
caffétider  kan  träffas  och  har  Du  affärer  med  honom  och  förgäfves  sökt 
honom i hans boda, kan Du nästan vara fullkomligen säker att träffa honom 
i hans caffé och här uppgör Du nu med honom Din affär eller Dina räkningar. 
Vill Du träffa en, ger Du honom Rendez Vouz i ett caffe, och söker Du säll-
skap för att förnöta en tråkig afton går Du till ett caffe, nej! det följer af sig 
sjelf  att  Du  tillbringar  hvarje  afton  der.  Här  möter  älskaren  sin  älskade 
(gosse!!!) och här sitta de  två och kurtisera älskogas  i synnerhet caffén på 
stranden af Baghdads flod och ofta, skamlöst ofta! ser man dem allt för nära 
hopkedjade med hvarandra. Caffehusen äro allt  i  allom  i Arabien och  i de 
flesta  punkter  uppfylla  i  Persien Moskeerna  och Medreséerna  deras  plats. 
Hos  ett  sådant  torgfolk,  som oupphörligen  lefver  ute,  hvad  under  att  dess 
privata hus åsidosättas och försummas. Och i de stora praktfulla ruiner, som 
ännu stå och ”trotsa förgängligheten i det underbara Egypti land” eller i de 
ej mindre ståtliga ruinerna af Baʽalbek, hvar finner Du spår af ett privat hus? 
nej! af ett kunga slott eller Furste palats? Allt som ännu synes äro quarlefvor 
af Tempel och Gudahus, i deras tid troligen lika vanhelgade som Moskéerna 
i den nu halfdöda Orienten. Och på det Du ej må tro det jag talar lögn efter 
hören sägen så vill jag berätta Dig hvad mig sjelf en gång hände. Jag vand-
rade i halfskymningen kort efter solens nedgång på en större gata i Cairo i 
afsigt att bege mig hem, då jag plötsligt blef anhållen af en omkring 14 årig 
gosse bärande grön sherif shawl på sitt hufvud. Efter Selam helsningen och 
allehanda brukliga complimenter började han med näsliga och tvetydiga ord 
och knep och bjöd mig att följa sig till en närbelägen Moské för att der få 
visa mig sin välvilja och kärlek!!! Jag hade härunder samlat en trånt af saliv 
och slem i min mund och spottade honom den i syne; men en annan skulle 
troligen, såsom vanligen här, följt honom till Moskén ehuru i Persien, såsom 
antydt, nyttjas Moskéerna  till Rendes Vous platser, och  i deras portgångar 
säljes alla sorts mundföråder och frukter, och [man] går dit för att först göra 
sin bön och sedan äta och dricka och – det allt i allom i Persien – röka kaljân. 
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Vid den, sedan han dukat sitt opium, drömmer han sig bort från sin vrånga 
verld och i en vacker gosse, satt i sitt knä, söker han ersättning för quinnan, 
som beslöjas och undangömmes honom. Men för att komma tillbaka till min 
resa. –  I Khanaḳin  förefunno vi ett antal af pers. vallfärdare och den  tras-
hanks karawan, som jag sett passera i Shahraban. De lågo alle och väntade 
på den stora skaran af Shirâz o. Isfahân o. Teheran boer som gifvit sig ut från 
Baghdad och väntades här anträffa alla dagar. Den 10 Oct. inträffade de ock 
i sjelfva verket, en skara om 4  till 5000 af alla slags perser och Turkar och 
den  följande  dagen  begaf  jag  mig  ut  på  den  slätt  der  [de]  lägrat,  för  att 
betrakta dem o. deraf sluta huruvida  jag kunde följa med dem eller ej. De 
voro från alla provinser och städer af Persien med alla möjliga sorters utse-
ender och drägter och ehuru anblicken af uselhet och trasighet äfven bland 
dem var den förherrskande och mest i ögonen fallande, så voro de dock vida 
bättre  försedde och  rustade  än den  förtrupp  jag  sett  i Shahraban. De hade 
stort förråd på vapen bössor och svärd och dolkar och jag tyckte mig minst 
kunna [räkna] 1500 skjutgevär. I synnerhet var det en skara af omkring 500 
turkar från Persiens turk. besittningar som alle voro väl beväpnade och kände 
som de äro  för mod och krigslystnad,  tvekade  jag  ej  att,  i  fall  af  strid,  de 
skulle  kämpa  modigt  o.  redan  med  sitt  martialiska  utseende  skrämma 
kurdröfvarne från fältet. Någre af desse hade  länge uppehållit  sig  i Shahr-
abân och uppköpt kameler af de här nomadiserande araberne till ett antal af 
omkring 500 för att föra dem till Tebriz o. det var en egendom, som de ej satte 
på spel utan säker tillförsigt att kunna försvara den. Med allt detta hade jag 
ej rätt förtroende för hela denna skara. Hade de varit araber, hade jag ej ett 
ögonblick tvekat att följa dem. Araben på väg står en för alla och alla för en 
med sina följeslagare; men jag hade hittils ännu ej pröfvat persern och jag 
tviflade storligen att han skulle ha samma egenskap som araben.  Jag hade 
egentligen att säga sanning ingen lust att följa med denna hop; men lika svårt 
var det mig att slå resan till Persien ur hågen. Jag hade i tankarna och genom 
mina reskamraters beskrifningar lefvat mig in i den och i allt det jag hoppades 
få se och erfara på denna tur, och, framför allt, att återvända till det förfärliga 
Baghdad var mig viderligare och svårare än allt annat. Nolens volens lät jag 
mig  dras  af  mine  tvänne  persiske  följeslagare,  för  hvilka  återgången  till 
Baghdad var nästan omöjlig. De hade nämligen för att vid bortfärden ordna 
sina  skulder,  sålt  allt  hvad  de  ägde  af  målarredskaper  och  annat  som  de 

b r e v  ·  3  a u G u s t i  1 8 4 7  –  8  j u l i  1 8 4 9

WALLIN V.indd   269 1.12.2014   11.35



270

G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

möjligen kunde umbära och voro sålunda platt utan alla resourser att börj[a] 
öfva sin konst. I synnerhet hade den ene af dem Naṣr Allah utblottat sig på 
allt och gett sig på väg utan alla andra resourser än mitt löfte att föra honom 
fram  till  Kirman  Shahân. Han  kan  rätt  tjena  som  exempel  på  den  lättsin-
nighet och obetänksamhet, med hvilken en perser ger sig ut på väg.218 Sedan 
han sålt och tuskat i Baghdad allt hvad han kunde undvara sig och sålunda, 
när allt var quitteradt så vida att han kunde slippa ut från staden, följde han 
mig såsom gäst med föga mer än en omgång kläder och ungefär 5 Rb. B.A. 
contant cassa. Det är sant, han hade i Kirman Shahan en vän, men han hade 
bort lära sig under sin nära 40 åriga lefnad huru föga är att lita på en persisk 
vän. Men perserne är ett vandrings lustigt folk och älska att ge sig ut i främ-
mande  land  och  då  man  sällan  träffar  araben  i  andra  land  än  deras  eget, 
stundom  i  gränsländer  och  nu  äfven  i Constantinopel  och  öfvande  alltid  i 
något bestämdt göromål eller i affärer, träffar man öfverallt kringvankande 
perser,  som dels  i derwish dels  tiggar  skrud vandra omkring utan mål och 
syfte. Och sjelfva vallfärden till de heliga martyrplatserna dit årligen på en 
låg beräkning strömma mer än 100,000 perser, hvad är den annat än en före-
vänding  för  att  tillfredsställa  denna  vandringslystnad?  Så  fanatiskt  ock 
perserne dyrka sina helgon ʽAli och Hosein kan jag ej föreställa mig att ett 
så stort antal årligen af blott religiöst nit ger sig på ofta flera månaders lång 
resa,219 hvarunder de äro utsatta för otaliga faror och mödor och obehaglig-
heter. Också hörde jag flere, flere af den karawan, jag slutligen följde med 
ångra sig (taubé kardang) och göra löfte att alldrig mer gå på resor.220 De suto 
och lössade sina skjortor och kläder med följande utrop: taubé kordá [oläs-
ligt]  sefer,  af  resor  har man  ej  annat  än  hunger  och  löss.221 Men  det  är  ej 
allenast vandringslust, som för perserna ut på väg, otaliga andra omständig-
heter förmå dem till peregrination och som flera af dem äro ganska charak-
teristiska kan jag ej undgå att nämna för Dig några deraf, hvilka jag dels af 
egna observationer dels af persers berättelser kommit under fund med. Tänk 
Dig  en  perser,  som  i  goda  omständigheter  lefver  i  sitt  land  i  sin  krets  af 
vänner af ungefär samma omständigheter. Genom ödets nycker eller genom 
egen obetänksamhet – nog af – på ett eller annat sätt kommer han af sig så 
att han ej mera kan hålla stången med sina vänner. De dra sig undan honom 
och han undan dem och af blygsel öfver sitt förfall har han ej mod att längre 
lefva i sitt hemland; han säljer allt hvad honom återstår och beger sig ut. En 
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annan lefver lycklig bland slägtingar och vänner jämngoda med honom; men 
händelsevis gynnas en af dem, en kusin, en yngre bror, en vän, af lyckan mer 
än han, lyckas kunna bära en omgång kläder mer än han eller grannare rockar 
än  han.  Häraf  väckes  den  sednares  afund,  han  grämer  och  plågar  sig  att 
kunna klä sig lika grant som den andra, och om alla hans bemödanden äro 
förgäfves, ställer han efter den afvundades lif eller äter sjelf opium tills han 
dör eller beger sig ut från sitt land. Andre ha genom oärliga konster och knep 
kommit  sig  till  egendom ätit  (som orientalen  säger)  fader  och moderlöses 
arf, som stått i deras förmynderskap och sedan i fruktan för förföljelse begett 
sig ut för att i lugn få fräta det han roffat åt sig om [sic] man försäkrade mig 
att hälften af det stora antal perser som lefver i Baghdad, äro sådane. Andre 
åter  ha  blod  på  sig  och  deraf  blifvit  tvungne  att  fly  sitt  land.  I  Persien 
nämligen äro i mest alla städer tvänne partier, kända under namn af Noʽmati 
och Ḥeyderi och dessa roa sig i synnerhet hvarje fredag med kämpalekar.222 
Först  samlas  de  små  barnen  och  gossarne  och  leka med  käppar  och  sten-
slungor och småningom samlas de äldre och större och leka med bössor och 
pistoler och partierna skola sällan skiljas från hvarandra förr än någre kämpar 
fallit i sitt blod från båda sidorna, ja ofta skola tjogtals falla i denna lek. Men 
blodet kräfves af banemannen och han för att undgå detta kraf, flyr i främ-
mande  land,  vanligen  till  Baghdad,  der  dylika  blodkräfde  finnas  i  stort 
antal[.] Här sedan i det fattiga Arabien sitta de [och] skälla på det land som 
gifvit dem skydd och på dess råa obildade folk. De längta hem till sitt land 
och dess härliga frukter, som de sakna i Arabien, och dess rika kök och förfi-
nade  kokkonst.  Persern  är  ett  glupskt  folk  i  jämnförelse med Araben,  han 
nöjer sig hvarken med så få eller så torfliga anrättningar som Araben. Också 
är som Du vet, allt i hans språk äta. Han äter sk-t, han äter luft, han äter köld 
och sol och vatten och kula etc. etc. och jag undrar att han drar och ej äfven 
äter sin kaljân och han sitter i Arabien och äter sorg öfver att ej slippa hem 
till sitt land. Men det är ej så lätt som Du kan tänka. Förutsatt äfven att han 
ingen förföljelse har att frukta i sitt eget land, så fordras för en till sitt hem 
återvändande  perser  omständigheter,  som  gör  att  han  hällre  dväljes  i  sin 
peregrination än att söka återväg till sitt land! Af en till sin hem stad återvän-
dande perser fordra alla hans vänner och bekante att af honom bli ihågkomne 
med en skänk en gåfva kallad saughá från det land, derfrån han kommer och 
som beloppet af alla dessa gåfvor ofta skulle belöpa sig på en större summa 
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än  den  peregrinerande  kan  eller  vill  spendera  anser  han  det  drägligare  att 
stanna  i  främmande  land  och  lida  hungerns  och  lössens  bett  än  att  utan 
skänker återvända till sitt land och lida de andres tadel att kommit hem och 
inga gåfvor hämtat åt sina vänner; men jag torde få tillfälle att vidare åter-
komma på detta capitel och lämnar det nu för att återvända till resan. Efter 
mycket krångel funno vi slutligen i Khanaḳîn trenne mulåsnor af formän från 
Ḥamadân  som ehuru  fullastade  redan  förrut  förbundo  sig  för ovanligt hög 
lega att föra oss fram till Kirman Shahan. Oaktadt olyckliga förebud, såsom 
t.ex.  att  vår  på  ett  ök  lastade  packning  trenne  gånger  föll  af  i  porten  vid 
uttåget från Khan och oaktadt skarpt gräl med våra råa forhänder, gåfvo vi 
oss d. 12 Oct. ut härifrån, den sista stationen på säker och farlös botten. Då 
vi en gång tågat ut härifrån måste vi bereda oss på röfveri och plundring och 
möjligen äfven strid, som gick på lifvet. Allt detta ägde väl grund; men jag 
har blifvit så van under mina [resor] att höra dylikt och så van att bli gynnad 
af lyckan under dem, att jag föga gaf akt på detta prat. Med godt mod således 
gaf  jag  [mig]  nu  som  alltid  ut  på  väg.  Som  vi  lastade  i  morgon  mörkret 
ungefär  tre  timmar  före  solens uppgång, hade  jag ej  tillfälle  att  före  långt 
fram  på  vägen  betrakta  den  stora  karawan,  hvarmed  jag  följde.  I  solupp-
gången hade jag stigit af det ök jag red och från en höjd nu kunde jag få en 
öfverblick  af  den  stora  skara,  hvaraf  ungefär  hälften  hade  stigit  ned  och 
andra hälften tågade uppåt. Den intog väl ¼ mil i längd och var högst brokig, 
bestående  af  kameler  och  hästar  och mulåsnor  och  åsnor  och  folk  af  alla 
drägter och alla tungomål. Jag gladde mig att se det dock någon ordning iakt-
togs vid tåget och i synnerhet de ofvan nämnde turkarne marcherade i god 
hållning och färdige till försvar mot möjligt anfall. Äfven formännen (tänk 
Dig dock ej våra formän: de äro här ganska ansedde och ålitade män kallade 
katirtshi eller tshar pador) redo hvar och en på sin häst åt alla håll framom 
och bakom karawanen och spejade omkring från alla höjder för att upptäcka 
hvad  möjligen  var  i  trakten  och  i  modig  bersärkogång  lossade  böss  och 
pistolskott  i  luften för att skrämma de som möjligen ämnade sig mot dem. 
Den öfriga tunga karawanen gick långsamt fram under de otaliga klockors 
och bjällrors ljud, hvarmed persern lastar sina ök. Blott då och då bragtes den 
i  oordning af de  lösa olastade kamelerna,  som  fria  från  sina Arab. herrars 
tuktan och ledde af oerfarne turkar, som hvarken förstodo deras behandling, 
eller kamelerne deras språk, ströko ostyriga och skälmska in på karawanens 
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flanker och skrämde de rädda perserne. Långt före middagen hunno vi vår 
första station Kasr Shîrîn, en khan med några rundt omkring den uppsmetade 
lerkojor. Som den talrika hopen ej fann plats i sjelfva khanen lägrade största 
delen  der  utanför  och  hela  aftonen  lågade  eld  och  vakt  hölls  och  skott 
lossades för att låta tjufvar och röfvare förstå att vi voro på vår vakt. Följande 
dagen  tågade  vi  i  samma  goda  ordning  och  utan  några  äfventyr  förbi  den 
vanliga  andra  stationen  Pûl-i  Zeḥâb;  der  äfven  en  khan  är  till  resandes 
bequämlighet och lägrade efter 11 timmars marsh på en höjd kallad Pataḳ. I 
dag  hade  vi  tågat  förbi  många  byar  och  Nomad  läger,  som  i  dessa  dagar 
blifvit plundrade och utblottade af mäktigare stammar och nakne och hung-
rige sprungo der folk om kring sina ödelaggda hem. I Pataḳ infann sig hos 
[oss]  åtskillige  kurdiske  militärer,  som  föregåfvo  sig  vara  sände  af  sin 
höfvidsman Khosrew Khan i den lilla staden Kerend för att utkräfva vägskatt 
af alla laster och alla de som ej voro vallfärdare från de heliga platserna. Af 
Turkarne  tog han en dryg penning på hvarje kamel och på hvarje  last som 
våra och andra formän förde, likaledes. Och så kom turen till mig. Jag hade 
för att vara lättare aflindat den hvita turbanen och bar till hufvudbonad blott 
den röda Turkiska tarboshen. Sålunda tog han mig för en ej perser, så mycket 
mer som perserna alldrig bära denna hufvudbonad, utan fast mer hata den på 
det högsta. Han sade mig vara än arab, än Armenier, än Frang; men vare hvad 
helst jag ville fordrade han af mig en skatt af 4 toman svarande ungefär mot 
44 Rb. B.A. och hotade mig med pistol och käpp om jag ej ville betala. Alla 
som voro nära mig togo mitt partie; men intet hjelpte jag visade honom mitt 
från Kairo medhafna resepass och dito det jag hade från Baghdad; men utan 
gagn,  han var  nära  att  rifva  sönder dem och  för  att  slippa vidare gräl  och 
krångel fann jag mig i att betala skatt, sedan jag afbrutat den först fordrade 
summan af 4  toman till 2 Ḳirân, svarande mot något mer än 2 Rb. B. Men 
härefter följde jag mine reskamraters råd att på en liten hvit filtmössa linda 
min hvita turban och jag [slapp] sedan ock under hela min tur alla prejerier. 
Som här i trakten voro talrika nomad läger af Kurder, hade vi stor fruktan för 
tjufvar  och  anfall  af  kanske  farligare  fiender,  och  sedan  våra  vakteldar 
brunnit till halfva natten och jag, för första gången så vidt jag minnes, under 
mina resor, ingen slum här fått i mina ögon, började karawanen lasta. Som 
till lastande af en mulåsna gärna behöfs trenne män och de formän, som jag 
följde ej voro mer än två, måste jag alltid häri hjelpa dem. Mitt göra var att 
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hålla öket i tygeln och emotta och hindra att rulla ner på andra sidan den ena 
af sidosäckarne, som först uppkastades på ökets rygg, under det de tvänne 
andra männerne upplyftade den andra sidosäcken. Då den kom bundo de den 
med ett tåg vid den andra först upphöjda säcken, och nu var det mitt göra att 
släppa ned den och jämnka den i jämnvigt med den andra. Men som jag dels 
ingen öfning häri hade, dels ock det  ingalunda roade mig bar  jag mig ofta 
klumpsigt  åt  och  lät  säcken  falla  eller  öket  löpa ur min hand. Då  fick  jag 
alltid höra skrik och hojt och ofta fula ord af min råe forman, men som jag i 
den  ställning  jag  reser  här  beslutit  att  tåla  allt  för  att  få  se  och  erfara  så 
mycket mera, låddes jag först ej derom. Men som det i följe häraf för hvarje 
gång tilltog, kunde jag i  längden ej styra mitt sinne och jag började skrika 
och hojta  tillbaka. Detta hade ock oväntadt god verkan och  i den mån  jag 
mera öppnade min mund i dem slöt min forman sin. Men sådan är persern i 
allmänhet. Skrik och ovett och stryk är det som vinner hans hjerta – medel, 
hvarmed man alldrig kommer någon hvart med den Arab. beduinen. Också 
blefvo vi före slutet af resan de såtaste vänner jag och min forman och han 
uppassade och tjente mig på bästa och välvilligaste sätt. Tvärtemot de tvänne 
andre formän, som framför[d]e mine tvänne reskamrater och som de sökt att 
vinna med  rika  och  smekande  ord  och  ett  mildt  och medgifvande  uppfö-
rande. Men desse Hamadân formän voro i sjelfva verket bland de råaste och 
grofvaste män jag sett och kommit i fäl med och jag hade under denna natt 
vid vårt läger varit ett vittne till en något löjlig och underlig scen, hvari min 
forman spelte en hufvud rôle och i hög grad visade mig hans goda och onda 
sidor. Medan vi alle suto vid vårt afpackade bagage vid vår eldbrasa, hörde 
vi gräl och oväsen nära intill oss och som vid dylika tillfällen en Orientaler 
alldrig sitter stilla om han ej fruktar till äfventyrs turkiska vaktsoldater, som 
kunna  knipa  honom,  skyndade  mitt  sällskap  sig  upp  till  grälsplatsen  och 
främst af dem min forman. Efter en kort stund af gräl och prat kommo de 
tillbaka  förande  emellan  sig  en  liten  gosse  om 15  år  kanske  jämnte  någre 
turkar af karawanen och af deras fortsatta gräl här fick jag reda på följande 
historia. Den unge gossen var synbarligen en af det slaget, hvaraf här hund-
ratals strömma till de heliga martyrplatserna ofta ensamme och utan medel 
och lämna sig sedan i armarna på föruti fromme vallfärdare, som af medlid-
samhet öfver det i den vida verlden ensamme lämnade barnet, bjuder honom 
att följa sig på resan. De finnas här i större antal än ett visst sorts quinnor hos 
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oss på små stadsmarknadernas flaggor, men om de sednare hos oss äro stygga 
och vidriga äro de förre här alldeles dräglige. Nog af! den nu i fråga varande 
gossen hade af en sin  förre gynnare blifvit  lämnad för  fäfot  i Kerbela och 
ledig som han var, blifvit intagen af en af turkarne att följa honom. Denne 
turk ville vinna sig paradiset och Kerbela martyrens med att föra den arme 
fader och moder löse gossen hem till hans stad Kirman Shahan.223 Och gossen 
följde honom. Hvem har härtill något att omnämna? Men denna natt nu hade 
turken händelsevis gräfvit i sin ressäck och funnit att en summa comptanta 
pengar fattades och saknades i den jämnte åtskilliga klädes persedlar. Hans 
misstankar föllo på hans unge reskamrat och med hot och slag ville han ha 
honom att  bekänna  stölden och hade med  sådana hotelser  och  slag drifvit 
honom från sitt läger ända upp till vårt, som var betydligen aflägset. Under 
vägen hade andre samlat sig omkring dem: turken hotade med slag och stryk 
och  gossen  svor  heliga  eder  vid  Seyid  Alshuhadâ  (Hosein)  och  Ḥadhrat 
ʽAbbas224 att han var oskyldig och de nyfikne som samlat sig omkring dem 
togo somlige den enes somlige den andres parti. Emellertid tycktes turkens 
parti ta öfverhand och man [var] nära att börja slå den arme gossen då hopen 
hann  till  vårt  läger.  När  nu min  forman  såg  huru  affärerna  stodo  tog  han 
gossen i sitt skydd, förde honom till vårt läger och låfte honom sitt försvar 
för  denna natt: med  ett  ord,  gossen   blef  hans  dakhil  för  denna natt  och 
skyldig eller oskyldig skulle min forman försvara honom. I morgon var han 
åter lämnad åt sig sjelf och hade ingen rätt att vänta något försvar af honom. 
Turken och den öfriga folkhopen affärdade min forman dermed att i afton var 
intet vidare att göra; i morgon kunde de med kallt blod undersöka saken och 
leta  efter  de  förlorade  effecterna.  Så  skyddades  nu  gossen  från  stryk  för 
denna  gång.  Sedan  hopen  skingrat  sig  tog  formannen  gossen  i  armen  och 
ledde honom till vårt last läger (bârkhané som persern kallar det) och började 
här nu questionera honom. Som denna examen gjordes på det platta men ej 
ointressanta kurdiska platt språket förstod jag deraf föga, men af formannens 
tidt och ofta upprepade och du hundfadrade och hormodrade (pedirseg och 
madirḳaḥbé) kunde jag förstå att han ej var särdeles nöjd med sin dakhil. Han 
stannade ock ej vid blotta ord och ovett, han sparkade gossen och slog honom 
när  helst  han  kunde  räcka  honom med  sina  ben  och  armar  och  då  gossen 
flydde undan för detta ofog slungade han efter honom stenar såsom formännen 
här slunga dem efter sina ök, då de äro ostyriga eller vika af vägen. Gossen 
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å  sin  sida  än  anropade  sina helgon än beklagade  sitt  öde  att  här kommit  i 
händerne på en så rå skyddare än då denne något saktmodades och bevektes, 
närmade sig honom och kysste hans fötter och händer och föll till bönboken. 
Som  det  emellertid  var  långt  lidit  på  aftonen  och  hvar  och  en  ville  hvila 
inbjöd formannen gossen att följa honom på sin sida om pack lägret för att 
sofva. Men gossen fruktade hans råa uppförande, ville ligga på min sida om 
lägret och föregaf sig på inga villkor följa formannen. Häraf nu åter gräl och 
skarpa ord, åtföljda af sparkningar och slag och stenar. Jag tyckte hvarken 
den ene eller den andre förtjente att tas parti af och blandade mig derföre ej 
i deras sak, som slutades så att formannen tog pojken i armen och vii vocis 
slängde honom öfver packsäckarna på sin sida derom. Nu blef tyst och både 
två lade sig på sitt öra; men ingen hvila fingo de njuta; ty, såsom redan sagdt 
började karawanen lasta före middnatt och här var ej att lämna sig efter för 
att bli ett säkert byte för de tjufvar som svajade omkring att uppsnappa hvar 
och en som tröskat och efterblifven ej kunde hoppas skydd af hopen. Omedel-
bart vid uttåget härifrån kommo vi in i ett uppåt gående bergspass, så trångt 
att ofta blott ett ök kunde der gå fram. På ena sidan var ett sakta uppstigande 
och på den andra brantare nedgående afgrund, den förra omöjlig eller något 
svår att beg[agn]as af de lastade öken, den sednare en nästan säker dödsstupa 
för den, som halkade deri. Hela karawanen måste sakta en efter en tåga fram 
på  den  smala  vägen  och Du  kan  således  tänka Dig  hvilken  oordning  och 
trängsel här uppstod af den stora mängden der ingången till denna trångväg 
hvar och en skyndade sig att först komma fram, fruktande som hvar och en 
var att blefve han efter, tjufvar skulle uppsnappa och röfva honom. I denna 
trängsel  försvunno  och  borttappades  ök  och  lasten  och  mången  arm 
fotgångare blef plundrad. Äfven för min forman försvann ett af hans bästa 
ök och  jag hade  åter  tillfälle  se hans usla omanliga uppförande vid denna 
olycka.  Han  gret  (det  är  ingen  hyperbol)  och  skrek  jabuimin,  jabuimin, 
kastade af sig sin filt mössa och slängde upp sina kläder och förbannade sig 
sjelf och hela denna olyckliga resa, skrek och hojtade ömsom åt sina öfriga 
ök och ömsom vände sig med quidande och af hans skrik hesa stämma till 
sin dräng och klagade öfver förlusten af sitt kära och dyra 50  toman värda 
ök. Hans dräng, som var vida lugnare och förståndigare än sin herre, lämnade 
honom med de öfriga öken och begaf [sig] tillbaka för att söka upp det förlo-
rade. Detta  lyckades han nu ock och efter ungefär en half  timma kom han 
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tillbaka  ledande öket  vid  tygeln. Lika uselt min  formans uppförande hade 
varit  i olyckan  lika uselt var det nu  i  lyckan. Det  första han gjorde var att 
falla  sin  dräng  till  fot  och  kyssa  först  hans  fötter  och  sedan  hans  händer: 
sedan betraktade han sitt återfundna ök och då han fann det helbrägda tror 
jag  han  äfven  kysste  det. Men  dess  last  var  förlorad,  tvänne  stora  säckar 
dadlar – det var dock en dräglig  förlust och gick  till min  förundran ej det 
minsta till formannens hjerta i hans stora glädje att ha återfunnit sitt ök. Jag 
hade härunder stigit af för att gå till fots och i den fullmånens sken njuta af 
den härliga bergstrakt, hvari vi nu inkommo. Hittils hade trakten ännu varit 
arabisk och ökenlik, bergen låga höjder af sand eller sandsten; här kommo vi 
in  i  granit  berg  af  de  kedjor  som  genomskära  Persien  i  alla  håll.  Bergen 
blefvo här beklädda med träd och buskar ända upp [till] topparne och på dess 
sidor såsom i synnerhet i dalarne som de bildade emellan sina väggar yfvades 
ännu  frisk grönska. Sedan vi  genom passet  kommit ut  i  en öppen  stor dal 
mötte oss en doft härlig af denna grönska och i synnerhet verkade uppfris-
kande på mig en genomträngande doft af en sorts vilda äppelträn, hvars frukt 
persern kallar beh och som här växa i stort öfverflöd dels vildt på bergen dels 
i  trädgårdar.  I djupa glupska drag söp jag  in denna rena doftdigra  luft  lika 
glupskt som jag stundom i öknen efter en genomtörstad dag framkommen till 
en källa på dess rand släckt min törst i långa klunkar med skägg och näsa i 
vattnet. Men Du lefver i Nordens friska luft torde ha svårt att förstå det behof 
jag hade att ”äta” luft (som Pers. säger) och huru jag under den långa quäf-
vande sommaren i Baghdad gapat derefter. Trakten började nu ock här få ett 
gladare  utseende;  vatten  strömmade  rikligt  ur  källor  och  vattnade  fälten  i 
små rännilar. Jag fick dock nog af min spatserfärd denna natt. Mine formän 
hade sedan de kommit ut ur passet tagit en annan väg än den jag framgick 
och sålunda hunnit framom mig. Jag förmodande dem efter mig saktade allt 
mer och mer mina  steg  tills  slutet  af  karawanen hann mig och  som  jag  ej 
vågade vidare lämna mig ensam efter följde jag dem. Så vandrade jag bland 
de siste af hopen ungefär 6 timmar ända till solens uppgång, då min forman 
slutligen  fann mig. Han hade nämligen gifvit  sig  tillbaka  för  att  söka mig 
sjelf ridande sin häst och medbringande ett ök för mig. Jag var glad att åter 
få  rida  upp  så mycket mer  som  jag  verkeligen  blifvit  något  trött.  Jag  bar 
tvänne kapprockar; min  lätta  arabiska  ʽabà  och min  tunga Grekiska  kapot 
och den sednare i synnerhet hade tröttat och värmt mig. Här redo vi nu upp 
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och hunno snart de öfriga öken, som gingo  i midten af Karawanen och en 
fyra timmars vidare marsh förde oss fram till den större staden Kerend. Den 
ligger på sluttningen af ett svagt stupande berg och liknar något de vackra 
terassformigt belägna städerna och byarne af Syrien. Dess folk äro Kurder 
och bekänna sig till en sect som kallas ʽAli Illah h.e. de erkänna Imam ʽAli 
att vara Gud, stödjande sig häri på en plump berättelse att Moḥammad vid ett 
tillfälle af stor lifsfara i en fejd, hvarur ʽAlis rådighet hjelpte honom, skall 
hafva sagt åt honom Du är Gud.225 De älska och dyrka ʽAli till den grad att 
de,  för  att  inplanta  denna  kärlek  i  sina  barns  hjertan,  de  föra  dem upp  på 
bergstoffar och der fråga dem om de älska ʽAli så att de i förtröstan på hans 
skydd våga kasta sig ned för berget. Barnen störta sig antingen sjelfve ned 
för berget eller störtas de af sina fäder och om barnet ej dör är det uppenbart 
att han älskar ʽAli rätt och dör det är det ingen skada – han älskade ej ʽAli. 
Ett annat af dem brukligt sätt att pröfva denna ʽAli dyrkan är att hota barnen 
med svärdsägg. De hugga åt barnets hals med blottade hvassa svärd och såra 
honom; står gossen stilla utan att blinka med ögonen och dör han ej af de sår 
han erhållit är han renhårig och pröfvad: flyr han eller dör han duger han ej. 
Sådana och dylika  historier  har  jag ofta  och  af många hört  om dessa  ʽAli 
Illaher:  ljuga mine sagesmän,  ljuger jag. Men säkert är att denna sect äger 
bestånd  och  har  stort  anhang  just  i  denna  trakt  omkring Kerend  och  dess 
bekännare äro lika store hatare af Sunni som af Shiyaʽ. De som jag kommo 
i fäl med af stadens folk voro vackre friske förståndige män med ett skarpt 
brödratycke  af  våra  Kosacker.  Men  det  är  intet  att  lita  på  en  Orientalers 
förståndighet i allmänhet. De äro alle lika vår Tycho Bremer,226 som är den 
förståndigaste man i verlden så länge Du ej med honom kommer in på Astro-
nomien och så är Orientalaren  i allmänhet vore han Christen eller Muslim 
eller Jude, en förbannadt förnuftig varelse till dess Du med honom kommer 
in  på  Religionens  gebiet.  Som  vi  här  lågo  öfver  hela  denne  dag  och  den 
följande hade jag tillfälle att spatsera litet omkring och se folket och staden. 
Jag fann i allmänhet här ett vackert slägte så män som quinnor, hvilka här till 
största delen gå obeslöjade, de äro ej alls af den arabiska  typen,  jag  igen-
kände af den ej ett enda drag. Man börjar här se för att så säga en pectoral 
emphtises constitution,227  som man så  sällan  finner hos Araben, med  långt 
ansigte och hectiska kinder och det egna intagande som en sådan constitution 
alltid har. Jag sökte med mig sjelf mycket, hvar jag bland de folk jag sett, jag 
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skulle finna likheter med typen af detta? Jag tyckte såsom deras land ej var 
olika Syrien, så hade de ock sjelfve i sina drag någon likhet med Syrierne, 
men den regelbundna skön hets typ jag funnit i Syrien fann jag ej här. Eller 
fastmer, de hade sjelfva typen, men ett förvändt drag, någonting som ej rätt 
var på sitt ställe förderfvade och vanställde den. Det var det som man ofta 
ser hos  en  skönhet hos oss:  det  är  skönt,  hvarje drag  är vackert, mundens 
bildning har intet fel, ögat intet lyte, kinden fyllig och m.m.d.; men öfver det 
hela ligger någonting som fördärfvar total intrycket. Så äfven här det drag af 
lymmel jag från första stund tyckte mig se i dessa nomader: jag kunde ej få 
detta  drag  från mitt  sinne  under  hela min  persiska  tur  oaktadt  alla  vackra 
anleten  jag  derunder  sett.  Det  är  ingen  öppenhet  ingen  redlighet  i  deras 
ansigten  och  såsom  de  i  sitt  uppförande  dölja  sin  charakter  och  sin  natur 
under artigheter och complimenter så höljas deras egentligen vackra drag af 
ett moln af de elementer som äro en följd af en förvrängdt bildad natur. Jag 
träffade åter här den flinighet och de opinje miner som i så  rikt mått ses  i 
Europas  salonger,  detta  vidriga  bemödande  att  tvinga  sitt  ansigte  i miner, 
som ej återspeglas i hjertat och naturen. Sådana anmärkningar gjorde jag för 
mig sjelf under det jag med mina följeslagare gick om kring i husen och af 
dess mat mödrar och döttrar köpte än bröd än ost än drufvor eller andra lifs 
förnödenheter, hvilka i allmänhet här såsom i hela Persien äro utomordent-
ligt  billiga.  Och  för  att  ge  Dig  ett  begrepp  härom  bjuder  jag  Dig  på  den 
frukost vi här gjorde i en vacker trädgård vid en rännil med klaraste vatten 
och i skuggan af vinstockar med härligaste drufvor. Färskt varmt hvete bröd 
för 5 kop. kop., ost för dito och drufvor för 10 kop. kop. de sednare af det 
ädlaste slag jag dittils hade sett. Summa 20 kop. kop. och häraf åto vi oss tre 
full  vuxna män med  god  appetit mätta  och  så mycket  blef  öfver  att  ännu 
tvänne derwisher gjorde derpå  sitt morgonmål. Under hela  färden  räknade 
jag de dagliga utgifterna för mat för mig och min följeslagare alldrig till mer 
än  en  Rub.  B.A.  ehuru  vi  lefde  stort  och  frossade  på  frukter  i  synnerhet 
drufvor, hvaraf jag dagligen åt mig mätt ända till min affärd från Shiraz. Som 
Kerend var den första stad på egentlig persisk botten, som jag hittils sett, föll 
den mig kanske mera frappant i ögonen än den förtjenade. Jag hade hittils i 
Baghdad och i de städer jag sett i ʽIrâḳ funnit och följt i byggnadssätt t.ex. 
och trädgårdsanläggningar, typen för den samma i Negd och ehuru denna typ 
ovedersägligen  och  ursprungligen  så  i  materia  som  anläggningssort  är 
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persisk,  så  fann  jag  den  dock  här  olika  och  om  skapad  efter  folkets  och 
climatets  lynne. Då man i Negd t.ex.  inga spår ser  till  fönster eller  i deras 
ställe  öppnar  några  små  gluggar  högt  uppe  i  väggen  –  man måste  ju  här 
stänga ut solen och hettan – började redan här fönstren, med stora och luftiga 
öppningar,  spela  samma vigtiga  role  som hos  oss.  Sommarrummen öppna 
förstuguquistar för att så säga och vinterboningen hvälfda glugglösa kyffen, 
dock  denna  åtskilnad  ännu  här  ej  så  bestämdt  antydd,  som  längre  fram. 
Byggnadsmaterien var allt densamma som jag oupphörligen nästan sett ända 
från Negd hit  soltorkade  lertegel, alltid af  samma färg som sjelfva  jorden. 
Och efter  jag nu kommit att nämna det kära Negd, som jag älskar med all 
dess  fattigdom såsom en af dess  söner,  för hvilka  intet  land  i  verlden kan 
ersätta deras torfliga jord, så kan jag ej hålla mig från en anmärkning som 
faller mig nu in. Så nationelt och af det främmande ouppblandadt som allt är 
hos Beduinaraben, så är hos stads araben allt utifrån lånadt. Den nuvarande 
Egyptiern, Syriern eller Irakern, hvad har han eget och nationelt? Jag har den 
öfvertygelse att hans drägt, hans byggnadssätt, hela hans  lif,  ja  till  största 
delen äfven alla hans vetenskaper äro ett lån af det folk, som bebodde dessa 
länder vid hans eröfring af dem och såsom i Medina och Mekka den Egyp-
tiska bildningen är i allmänhet den förherrskande såsom i de andra städerna 
på Röda Hafvets kust och den Syriska i de små städer som ligga vid Syriska 
pilgrims vägen, så är i Negd och Irak den persiska. I Jemens städer torde man 
finna likheter med den Indiska bildningen; men som jag hvarken sett det ena 
eller andra landet, vill jag ingenting säga härom. Men sådan är Araben! När 
han kommer ut från sin öken vet han ej hur han skall vända sig och kastar sig 
i armarne på första ledare han träffar, och så ypperlig ledare han sjelf är i sin 
väglösa öken, så tafatt är han i den vägrika staden! Men för att återkomma 
till Kerend – hvad  i den mer  fröjdade mig än dess  lerhus, voro dess  stora 
vidsträckta trädgårdar och i dem i synnerhet dess vingårdar, hvilka, kallade 
för Angûristân, utgöra i hela Persien en högst vigtig del af trädgården. Hvad 
de af drufvorna ej äta eller sälja eller  torka till  russin, om göra de till vin, 
som i Persien drickes ymnigare än troligen i något annat Muslim land.228 För 
öfrigt  prydas  deras  trädgårdar  af  fruktträd  af  alla  de  mest  olika  slag  och 
sjelfva  frukten  är  af  yppersta  qualitet.  Som  vi  nu  voro  på  persisk  botten 
började folket i karawanen lefva upp och bli modiga. Persern är i främmande 
land en feg usel stackare, krypande och ödmjuk och derföre öfverallt föraktad 
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så att t.ex. i Baghdad barnen springa efter dem på gatorna och öknämna dem 
och  kasta  stenar  efter  dem  och  behandla  dem  i  allmänhet  som  judar,  och 
persern törs ej knysa. Detta är väl till större eller mindre del fallet med alla 
Orientaler och beduinaraben säger  i ordspråk, hvarje  räf är varg  i sitt eget 
land (kullo ḥoṣeinin fi balado dhib)229 men kanske i högre grad hos persern 
än hos någon annan. Här nu  flödade öfver den persiska  ʽAli  kraften,230  en 
kraft lika bärsärkisk som den Nordiska. Om aftnarna då hvar och en gjort sitt 
quällsvardsmål, stego ur den stora folkhopen talare upp, som, sedan de först 
uppmanat  hopen  att  uttala  förbannelse  formen  öfver  de  tre  hundarne Abo 
Bekr  och  ʽOmar  och  ʽOthman,231  uppfordrade  hvar  och  en  som  af  hjertat 
hatade dem att med hög och klar stämma utropa: ja ʽAli. Ett högt skall af ja 
ʽAli var det  färdiga svaret på denna uppmaning. Och knappt hade de sista 
ljuden  af  detta  skall  dött  i  den  tysta  natten  förr  än  samma  eller  en  annan 
talare åter uppsteg och uppmanade hvar och en, som älskade ʽAli och med 
uppbyggt och rent hjerta återvände från vallfärden till hans martyrplats, att 
med  än  högre  röst  utropa:  ja  ʽAli;  äfven  denna  uppmaning  åtlyddes  med 
samma beredvillighet  som den  första  och med  långtdraget  ja  ʽAli  och  det 
persiska klumpsiga uttalet ʽein,232 hvilket bokstaf de jämnte flera andra äkta-
rabiska alldrig kunna lära sig utsäga, gaf den persiska ʽAli kraften sig luft. 
Men tre ting äro vissa: och åter steg en talare upp och uppfordrade hvar och 
en,  som  hoppades  att  på  ʽAlis  bemedling  Herren  skulle  föra  honom  hem 
helbrägda och utan vedermödor, att utropa med allt högre och högre stämma 
ja ʽAli. Beredvilligare kanske än de tvänne förra besvarades denna uppma-
ning; men stämmorna hade redan blifvit hesa af skrik och mera sorlande väl 
men lågljudigare var detta utrop. Skott af bössor och pistoler lossades äfven 
i  luften  i  tanken  förmodligen  på  det  bärsärkiska  ʽAli  mod,  hvarmed man 
skulle möta och tillintet göra de röfvare man fruktade och väntade sig möta 
under färden. Men ej allenast det krigiska sinnet kokade öfver i skott, äfven 
det poetiska gjöt sig ut och här och der i den stora hopen hörde man sånger 
och recitationer steg upp om ”näktergalen i Kerbelas rosengård”233 och om 
”Dhu lfaḳâr Gudalejonets mäktiga svärd”.234 Du torde under fortgången [av] 
färden få se huru denna modiga ʽAli kraft yttrade sig i handling och jag vill 
hvarken i låf eller tadel anticipera. Som sagdt blefvo vi tvänne här. Orsaken 
dertill  var  hufvudsakligen  den  att  en  af  Shiraz’s  förnämsta  formän  hade 
förlorat  tvänne  af  sina  ök  och  anmodat  den  i  staden  här  bosatte  Nomad 
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höfdingen att utsända män för att söka upp dem. Ehuru den sednare gaf sig 
möda häri, lyckades han ej återfinna de förlorade öken. Emellertid hade den 
dag vi här lågo öfver en stor afdelning af karawanen, bestående af folk från 
Mazenderan ensamme begifvit sig på väg fram åt, och som de utgjorde en 
stor och välbeväpnad  trupp kan  jag ej neka att  jag  för min del ogärna  såg 
deras aflägsnande. Dock jag hade under dessa dagar för att säga sanningen 
allt mer och mer måst sänka mitt förtroende till mitt följe och lärt mig inse 
att på dem var föga att hoppas; jag började ångra mig att ha gett mig ut, men 
nu  var  äfven  återgången  stängd  och  den  som  tagit  fan  i  båten måste  föra 
honom i land,235 gällde nu om mig i full kraft. Jag kunde ej såsom en Herat 
Derwish,  som  jag här  sällskapade besluta mig att  ligga öfver  till Naw  rûz 
(sommar  dagsjämning),236  för  att  afbida  slutet  på  vinterns  köld  och  de  af 
Shâhens död förorsakade oroligheterna  i Persien. Jag gaf mig således med 
den öfriga karawanen ut härifrån den 16 Octob. Vi hade åter på denna slättan 
att passera ett pass för hvilket alle fruktade storligen. Och min öfvertygelse 
är att, hade antingen i detta pass eller det vi passerade på vägen till Kerend, 
en  trupp af 50  till 100 modige kurdutmanare  anfallit  vår karawan, de utan 
svårighet och utan särdeles  fejd utplundrat oss alle  samman; men de å  sin 
sida torde fruktat den stora mängden eller voro de fromme nog att ej antasta 
vallfärdare, som återvände från de heliga platserne.  I passet svajade emel-
lertid  karawanens  lättare  ryttare  om  åt  alla  håll  och  lossade  oupphörligen 
skott i luften – Kurderne visste kan tänka ej att de [hade] skjutgevär! – och 
bland  af  dem behagade mig  i  synnerhet  våra Hamadan  formän,  som  före-
kommo mig modigare än andra. Vi kommo ock lyckligen fram genom passet 
utan att se några fiender, utom någre Nomader, som här och der på bergen 
gingo  i vall med boskap, och som de  ʽAli modige vallfärdarne bjödo med 
höga  skrik  att  komma  ned  på  fältet.  Jag  kan  ännu  ej  förstå  huru  denna 
karawan kunde göra hela den långa turen genom Persien mellan råe roflystne 
kurd och Bakhtijari nomader utan att bli anfallen och plundrad, så mycket 
mer  som den  dageligen  och  på  hvarje  station  tog  af  i  antal  och mängd  af 
vallfärdare  som  skiljde  sig  der  från  för  att  hvar  och  en  bege  sig  till  sitt 
respectiva hem.  I Arabien vet  jag visst  att  en  sådan karawan under dylika 
omständigheter alldrig kunnat gå fram utan att utplundras. Närmare middagen 
hunno vi slutet af denna station och närmade oss den lilla byn Hârôn Âbâd 
för att der hvila öfver återstoden af dagen. Men några stenkast från den lilla 
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byn mötte oss en trupp af från sitt plundringståg mot sina grannar återvän-
dande Kurder, som började antasta karawanen och i synnerhet de af den som 
voro  till  fots.  Trenne  sådane  fotgångare  hade  de  redan  utblottat  till  bara 
skinnet och några ök hade de uppsnappat med deras laster och bragt i förvar 
då i synnerhet alle formän och deras drängar samlade sig med störar, ett här 
mycket brukligt och med konst fördt vapen, och beslöto möta våld med våld. 
Äfven hade den lilla byns folk, rädde som de sjelfve voro för Nomaderne, 
samlat sig till vårt försvar, och kurderna funno för godt att fortsätta sin färd 
och lemna oss i ro. Vi tågade således i lugn och fred in i Khan, som ehuru 
stor  och  vidlyftig,  ej  kunde  härbergera  hela  karawanen.  Ännu  här  uppro-
pades tre, fyra gånger till strids och männerne sprungo ut med sina störar och 
andra vapen. De ök och laster som kurderna uppsnappat hämtades tillbaka; 
men de trenne utblottade männerne suto nakna i en knut och skälfde af köld 
till dess en och annan af vallfärdarne kastade på dem ett plagg för att skyla 
sin nakenhet. Detta allt hade i den stora trängseln i Khan förorsakat  stor 
oordning och villervalla och det drog länge ut förr än hopen kom så till lugn 
att de kunde göra en eld och sätta på sina grytor till beredande af sitt dagsmål. 
Detta är i alla karawaner en högst intressant stund. I en karawan af Araber är 
det första [man] hör ljudet af mortlar, hvari caffet stötes och som denna stöt-
ning göres med stor konst i bestämd takt och rythm, uppstår deraf en musik 
som oemotståndligt inbjuder till den älskade lockande koppen, persern har ej 
smak hvarken  för denna musik eller denna kopp. Här höres  intet  annat  än 
månglares  och marketentares  prosaiska  utrop  af:  kött,  smör,  ved,  drufvor 
etc.; som med all dess prosaiskhet dock för den efter en halft genomvandrad 
natt trötte och hungrige resande oftast ljuder behagligare än malmens kling-
ande inbjudning till caffe. Den sednare må vara mera poetisk och musikalisk, 
men namnet drufvor klingar ock härligt i en Nordbos öron. Bequämt är här i 
Persien att stationerna alltid äro belägna i byar och äfven der byar ej finnas, 
är  Khanens  portvakt  vanligen  alltid  försedd  med  mundförråd.  Sålunda 
behöfde jag ej släpa matsäck med mig som öfverallt i Arabien. Sedan nu först 
alla uppköp äro gjorda af den lägrade karawanen och alla eldar uppblåsta blir 
rörelse och lif åt alla håll. Den ena kokar och pysslar med grytorna och köks 
affärerna den andre gör sin tvagning och sin bön, formännen skrapa med ett 
harskramlande  instrument och damma  sina ök,  hämtade  tillbaka  från vatt-
nandet och upphänga på deras hufvuden deras halm och hafre säckar. Öken 
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15. KAFFE I PERSIEN

Pilgrimer kokar kaffe i Persien. Fotografi av B.T. Watts 1909.
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stå bundne vid ett i fyrkant med järnkilar i jorden fästadt rep, kalladt kemend, 
och  vänta  frustande  och  gnäggande  på  dessa  påsar.  Mulåsnorna  äro  i 
allmänhet  näst  åsnorna  de  mest  prosaiska  och  tråkiga  lastdjur  och  med 
längtan  tänkte  jag ofta  tillbaka på de  trefliga kamelerna  i öknen och deras 
muntra i dislande natten om. Men mulåsnorna här bära otroliga laster väl så 
tunga som öknens kameler och uppfylla väl sitt kall af lastdjur. Andre i kara-
wanen hör man under gräl och skrik uppgöra räkningar med marketenterna 
och, för att ej glömma det som ses i hvarje cotterie, en eller flere sitta och 
lössa sina kläder och kasta de utplockade djuren i elden. Men förgäfves söker 
jag ge Dig en beskrifning på all den brokighet och viller valla som råder i en 
österländsk  karawan:  vi Europeer  äro  så  vana  vid  ordning  och  regel  i  allt 
äfven i de största folksamlingar, att vi, utan att se med egna ögon, ej kunna 
tänka oss den otuktade och vid oordning i allt vane Orientalerns rörlighet och 
obändiga lif i ord och rörelser. Slagsmål ser man dock sällan och komma två 
eller flera här ihop skynda sig alltid de kringstående att skilja åt dem. Det är 
ock nödigt; ty den hetlefrade Orientalern tvekar ej länge att dra sin dolk eller 
sin pistol. Så mycket oftare hör man gräl och ovett bland Perser i synnerhet 
i de grofvaste plumpaste och ofta meningslösaste uttryck. Men hvad man ej 
hör i en persisk karawan är det muntra förtroliga glam, som alltid i en arabisk 
drages ut långt in på nätterna: här, sedan hvar och en fått magen fylld, lägger 
sig på sitt öra  till hvila. Det är ock nödigt att  iakttaga och begagna hvarje 
stund, som blir öfrig, till hvila, annars hör till Persernas fördömda vana att 
marchera om natten. Följande morgon gåfvo vi oss åter ut från Haron Abad 
och fortsatte färden förbi talrika nomad tält och leruppsmetade byar. De förra 
äro olika de arabiska Beduinernes tält deri att deras väggar bestå af upphängda 
halm eller rör mattor, då det Arab. Beduin tältets ruwâḳ alltid äro af samma 
svarta tjocka ylle hväf som dess tak. På sina ställen här se man äfven ofta ett 
kurdiskt nomad tält stödt emot en i hast uppförd lermur, som åt en eller flera 
sidor bildar dess väggar. Dessa boningar äro så till hälften half tält och half 
hus (beit shaʽr och beit ṭîn som araben säger)237 och vittna om dess herrars 
halft  nomadiska  halft  byiska  lif.  Så  förekommo  de  ock mig  – mellanting 
mellan beduiner och fast bosatta och deras sinne och natur likaså vacklande 
mellan de förre och de sednare. Jag önskade få tillfälle lefva någon tid bland 
dem i deras tält och jämnföra deras nomadlif med det jag sett i Arabien; men 
min önskan gick alldrig i fullbordan. En undersökning af deras lefnadsför-
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hållanden  och  deras  nomadlagar  och  i  allmänhet  af  hela  deras  lif  skulle 
säkert vara högst  intressant, ehuru  jag  tviflar högeligen att de skulle ge så 
många ädla och  intressanta drag att  afteckna  som Arabiens beduiner. Före 
middagen hade vi att taga öfver ett öppet fält kalladt Mai Desht och här sågo 
vi på afstånd ryttare och fotmän uppställde, som det tycktes, i ordning för att 
afbida vår ankomst. Ryttarne voro blott 3–4 utom en större trupp af omkring 
30–40 som syntes på långt afstånd på de berg som omgåfvo slätten. Fotmän-
nerne voro  till ett antal af högst 50 beväpnade  till  största delen med  långa 
störar,  högst  få  med  skjutgevär.  Detta  var  i  sjelfva  verket  en  ringa  hop  i 
jämnförelse med vår stora karawan; men icke desto mindre bragte den lilla 
hopen hela vårt långa tåg att stanna. Och af alla de många ̔ Ali modige ryttare 
af oss,  som  för  frikostigt hittils vid  alla  tillfällen  i ogjordt väder  lossat  så 
många skott  i  luften, var nu ingen enda som sprängde fram för [att] erfara 
hvad  var  i  fråga.  Och  i  synnerhet  de  träng  och  taltappre  Shiraz  boarne, 
hvilkas afdelning i karawanen var den största och hvilka alle mest litade på! 
de  blefvo  långt  efter  för  att  afbida  hvad  komma  skulle  och  ingen  af  dess 
många välberidne Tshar wadorer närmade sig för att ordna eller se till hvad 
var att göra. Vi med våra Ḥamadân formän utgjorde i dag förtruppen af kara-
wanen och sedan de jämnte den öfriga karawanen hållit halt ungefär en quart 
timma och gapat omkring sig samt sett att ingen rörde sig af den lilla fruk-
tade fiendehopen, redo de till ryttarne och växlade ord med dem. Och sedan 
de försäkrat sig om att desse inga fiendtliga afsigter hade, kommo de tillbaka 
och gåfvo ordres åt  sina drängar att drifva öken  framåt. Desse hade emel-
lertid framtagit och i ordning ställt sina vapen till största delen bestående af 
de  nämnda  långa  störarne,  hvilka  de  under marshen  stoppat mellan  ökens 
laster så att dess ändor springa ut mot djurens öron och bilda liksom tvänne 
långa  horn  på  dem. Min  formans  högst  trefliga  dräng  var  beväpnad  med 
svärd och rolig och speande som han var, hade han blottat det och hvässat 
dess  ägg  mot  slidan.  Min  reskamrat  M.  ʽAli  hade  stigit  af  och  drog  sig 
smygande  bakom  öken  så  att  de  voro  mellan  honom  och  den  fruktade 
[fienden] och då jag, som red mitt ök, frågade honom om han trodde det nu 
verkeligen blefve  fejd,  gaf han mig med halfdarrande  stämma det  abrupta 
korta  svaret:  ḥâlâ  diger238  -  -  Hvad mig  sjelf  beträffar  väntade  jag  nästan 
säkert en strid, så föga jag ock kunde förstå huru en hop af högst 100 dåligt 
beväpnade män på ett öppet vidt fält skulle våga anfalla vår stora skara; men 
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beredd som jag gjort mig på allt  från första stund jag gaf mig ut på denna 
färd,  afbidade  jag  tämmeligen  [lugnt] med  handen  på mina  pistoler,  hvad 
komma skulle. Och oantastade och utan allt sorts krångel fortsatte vi äfven 
vår färd; men jag kan ej neka att männernes tåpiga och fega uppförande vid 
detta tillfälle betydligen ökade mitt misstroende till dem och deras ʽAli mod. 
Jag fattade en viss afvoghet och ett visst förakt för dem, som jag allt sedan 
ej kunnat få från mitt sinne. Väl har jag i Orienten fått den öfvertygelse att 
dess söner alle äro ett [i] grunden fegt och räddhjertat folk när det gäller att 
stå  strid med  sina  fiender  och  att mot  dem  försvara  sin  goda  rätt  och  sin 
egendom – de ha ett större och lugnare mod än Européen att duka under för 
Herren, för någon vild naturkraft, som de ej kunna beherrska och mot hvilken 
de ock nästan alldrig gå i strid – men när det gäller att möta den som tränger 
in på deras rättigheter, när det gäller att för heder och ära ge sitt lif, då väljer 
han flykten hällre än striden. Men oaktadt det har jag alldrig sett Araben bära 
sig så dåligt och tafatt åt som vår persiska karawan nu här vid detta tillfälle. 
I slutet af den stora slätt vi nu öfvertågat ligger en Khan vid några usla kojor, 
som vanligen  tjenar  för en stationsplats  för de karawaner,  som här  framgå. 
Men som vi nu funno khanen och kojorna utplundrade och till en del ödelaggda 
af nomaderne funno vi för godt att fortsätta färden i synnerhet som vi beräk-
nade oss väl kunna hinna staden Kirman Shahân ännu före solens nedgång. Vi 
stego åter in i berg, som, här sträckande sig i alla rika stora och odelbara fält 
mellan sina väggar. Två timmar ungefärligen före dagens slut skådade vi från 
små  höjder  öfver  de  utomordentligt  rika  och  vidsträckta  trädgårdar  och 
odlingar som omgifva den landtliga ej otrefliga staden och korrt derpå tågade 
vi derin. Den ligger på en öppen stor slätt i nästan cirkelform om gifven af 
väldiga högtoppade granitberg, bland de högsta  jag  sett  i Persien. Fältet är 
vattnadt af källor och rännilar, som i ymnighet skärar den i alla håll och vattna 
de talrika trädgårdarne och sädesfälten, den är och ett proviant magazin så för 
Baghdad som andra städer af Persien och hvete och i synnerhet smör föres ut 
dels till Irak dels till sjelfva det 12 dagar härifrån aflägsna Isfahân. En timma 
ungefär före solens nedgång tågade vi in i staden och medan vi vandrade fram 
på de trånga och af tak heltäckta gatorna för att komma till den khan, mina 
formän valt  till  lägerplats, skulle jag redan bli ett föremål för de frågsjuke 
persernes  nyfikenhet,  som  vida  öfvergår  äfven  Arabernes.  Flere  frågade 
hvarifrån  jag var på gatorna, der  jag  framgick; men som de  ställde  frågan 
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vanligen så att den kunde förstås: hvarfrån kommen I? affärdade jag den lätt 
med det korta svaret: från Baghdad. Så slapp jag dem och deras vidare frågor 
ända tills vi hunno Khanen, en gammal förfallen byggnad, som såg ruskigare 
ut än den jag bebott i Baghdad och än de jag hittils hade sett på vägen hit. 
Här möttes jag först af en tjock gubbe med långt och yfvigt persiskt skägg, 
som fordrade att såsom tull man få visitera mitt bagage. Men då han fått höra 
att jag var från Egypten, för en af hvars söner jag under hela färden gaf mig 
ut, och arab och läkare befriade han sig sjelf och mig från visitation. Och när 
han sålunda lämnat mig blef jag ansatt af en yngling om 20 år som först på 
persiska questionerade mig om Egypten och sedan på Arabiska frågade om 
jag var Sunni  eller Shijaʽ. Det  är  en  fråga  som vanligen hvarje perser gör 
redan i  första stunden af bekantskapen och jag minnes huru en persisk  the 
kokare  i Baghdad,  som efter  bruket  här  gick omkring på  gatorna med  sitt 
stora the kök af förtennad koppar satt på kål, gjorde mig samma fråga under 
det jag drack hans starkt kaneliserade kopp i ett gathörn och jag minnes min 
vän Shiraz Målaren Nasr Allah första han inträdde i mitt rum i den Khan, vi 
båda  bebodde  der,  efter  långa  persiska  omsvep  och  förblomningar  gjorde 
mig samma fråga. Och det var  i  tanken på dessa så ofta mig gjorda frågor 
[jag] nu ej kunde hålla mig från ett smålöje, som högeligen misshagade min 
unge frågare. Men det stannade ej blott vid denna fråga det utspann sig ett 
långt  räsonement om de  tolf  Imamerne och om de ”tre hundarne” och om 
Mahdi, som ännu lefver deras sista Imâm etc. etc.239 af allt det skrock som 
ligger det arma folket här närmast om hjertat och samtalet slutades der med 
att min unga frågare hoppades det, som jag nu gick till Persien, jag der skulle 
byta om sect och bli en ren trogen Musulman. Jag slutade med det tvetydiga: 
jag och min lott och allt hvad Herren vill och så var det slut för denna gång. 
Men  ack!  huru många dylika  examina  fick  jag  sedermera utstå  under min 
färd! Det är ej här som i Europa att man med ett näsvist svar kan affärda en 
näsvis frågare. Här måste [man] med god mine och mjuka ord utstå gubbens 
frågor och barnets. Hvar och en har rättighet att fråga och vänta ett välvilligt 
svar, så väl ock hans fråga kunde förtjena ett näsvist. Med all orientens [...] 
trodda och påstådda aktning för åldern, har barnet här vida större rättigheter 
än  hos  [oss]  och  dess  vilja  sitter  ej  här  på  spjellet.  Emellertid  hade  min 
reskamrat, som med sina formän nedstegat i en annan khan infunnit sig här 
och som det sedan började mörkna skyndade vi oss att flytta öfver dit. Äfven 
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detta var en gammal ur bruk kommen Khan, men dock vida bättre än den, 
hvarifrån vi kommo. Alla de nya och bättre Khanerna voro upptagna af det 
stora  antal  främmande  och  återvändande  pilgrimer,  som  blifvit  tvugne  att 
stanna här vid ryktet om Shahens dödsfall. Den följande [dagen] gaf jag mig 
med mine följeslagare ut på en tur i staden och fann nu på alfvare att jag åter 
kommit  i  ett  annat  land.  Väl  igenkände  jag  äfven  här  Orienten  i  de  usla 
lerhusen, i osnyggheten på gatorna och i förstörelsen och förfallet; men det 
var dock en helt annan bild än den jag blifvit van att se  i Arabien. Sjelfva 
folkets utseende och dess dystra tysta opium ansigten ingåfvo mig en hämsk 
känsla liknande den, hvarmed jag någongång inträdt i ett ben hus, då å andra 
sidan feta flunsiga figurer med stundom röda och plussiga kinder gåfvo mig 
bilden af gourmandi och vinflaskan.240 De långa heltäckta bazarerna påminte 
mig att jag var i ett land, der man måste skydda sig mera för regn och oväder 
och en oblid himmel än för en het sol och i det de betogo mig anblicken af 
den vackra himmelen tyckte jag under hela vandringen jag spatserade i corri-
dorer  af  ett  hus. Dessa  täckta Bazarer  förstörde  alltid  för mig  nöjet  af  en 
vandring i Persiens städer. Det är sannt, sådana finnas äfven i Egypten, men 
de äro der så väl ganska få som ock högre och luftigare och då de der ofta ge 
ett behagligt skygd emot solen alltid med tillräckligt dagsljus, ge desamma i 
Persien bild af en tunnel, i hvars mörker man ej utan en hämsk känsla ger sig 
in ifrån solen och den fria luften. Å andra sidan påminnes man af den gyttja 
och  det  träck,  som  efter  regn  samlat  sig  här  och  vägrar  att  torka  i  takens 
skugga det man ej är innom hus. De äro ett mellanting mellan hus och gata; 
men  fullkomligen  i  enstämmighet med Orientalerns  sinne.  Hans  hem  och 
hans  locus agendi är Bazaren och  i  sitt hus vistas han blott  för att äta och 
sofva öfver natten. Kirmân Shâhân nu var i synnerhet rik på sådana bazarer, 
men en stor del af dem lågo förstörda. Här hade nämligen förlidet år passerat 
en af Moḥammad Shah  tillsatt Turkisk höfding eller Guvernör och,  för att 
quäsa det öfvermodiga kurdfolket här, hade han anställt dylika härjningar på 
bazarer och privat hus och confiscationer etc. etc. som alltid följa i spåren af 
en turkoregering. Derföre buro ock folket här ett lågande hat emot allt hvad 
turkiskt  var,  och  de  turkar  som  voro  med  i  vår  karawan  voro  utsatta  för 
förföljelser  af ovett  och  slag  för hvarje gång de vågade  sig ut på gatorna. 
Redan under vägen då vi  färdades  förbi byar och nomad  läger och barnen 
samlat sig med quinnorna för att begapa oss, hade ofta desse turkar blifvit 
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antastade och en gång var en af dem nära att bli mördad af en hop af barn om 
ej en medlidsam Shiraz’bo med goda ord frälsat honom från sine små men 
hätske förföljare. Men, ehuru här kanske skarpare än annorstädes, var det ej 
allenast  i  denna  stad  som  detta  persernes  national  hat mot  turkarne  stack 
fram. Man finner det tydligt uttaladt i hela Persien, ja kanske i alla Orientens 
länder,  der  dessa  törstiga  blodhundar  lyckats  intränga.  Jag  har  knappt 
någonsin  i  Orienten  hört  någon,  som  ej  förbannat  och  hatat  turkarne  i 
allmänhet och här särskilt i Persien gladde man sig nu hjerteligen att den nye 
Shâhen visade större bevågenhet mot äkte perser än mot Turkarne, i thy att 
han skickade omkring till alla länder och provinser höfdingar valde bland de 
förre  ej  bland  sednare  då  fallet  varit  motsatt  med  Mohammad,  som  ock 
följdes i sin graf med hjertliga önskningar af de fleste af sitt folk det ”hans 
faders  graf  måtte  brinna”  och  med  försäkringar  det  han  förstört  Persiens 
land. Men det är ej allenast mellan turkarne och perserne, som ett sådant hat 
äger rum, man kan kanske säga att hvarje Orientens folk bär en viss national 
afvoghet mot det andra, ja äfven särskilda provinsers folk mot andra provin-
sers. Turken lider ej Araben och ej Persern och desse ej honom; och Araben 
trifves  ej  rätt  med  Persern,  som  han  kallar  ʽagam,241  och  Persern  ej  med 
honom  och  ej  med  turken,  och  Syriern  tycker  ej  om  Egyptiern,  som  han 
kallar ḥarâmi och omensklig och den sednare sällskapar ogärna [med] den 
förre som han kallar dum och enfaldig och öknens son fördömmer dem båda 
och öknämner dem fellâḥ och ḥaḍhari; och Isfahanbon kallar Shiraz en by 
och dess folk narrar och Alwâṭ (ungefär tjufvar och roffare) och de sednare 
kalla  de  förre  krämare  och nidske beräknare. Att  uppsöka  alla  orsaker  till 
detta national och provinse hat vore svårt; men en hufvudorsak som jag tyckt 
mig finna i det olika språket och den olika dialecten och det i högre grad här 
än hos oss. ”Vi ha dock till sluts ej annat än vår  tunga”, såsom den gamle 
Egypt. soldaten uttryckte sig; har  i  flera än ett afseende sin fulla mening i 
Orienten. Alla hvärf, som här göres och uträttas, undantagande öppet våld, 
göras med tungan och pennan, som hos oss spelar en så vigtig rôle, är af föga 
eller ingen betydelse här. Dess plats intager Alfeṣâhá, vältaligheten; ej den 
vältalighet som hos oss, att från en Kateder  läsa upp från pappret ett förut 
affa[...] och upptecknadt  tal  för ett  församladt Auditorium, utan den välta-
lighet att vid alla tillfällen genast och extempore med klara och tydliga ord 
och  i de  i hvarje särskild province brukade phraser och uttryck (i Egypten 

WALLIN V.indd   290 1.12.2014   11.35



291

kallar  man  detta  ”tala  i  exempel”  (bimathal))  utlägga  och  omkläda  sina 
tankar och derigenom bringa eller kanske förföra den hörande till öfverty-
gelse om sin rätt. Och man finner i sjelfva verket denna språk och talförmåga 
oftare och i vida högre grad här än i Western. Då man hos oss räknar kanske 
få i alla klasser, som med ledighet talar ett vackert språk, är denna förmåga 
här allmän och anträffas hos de flesta af äfven den lägsta o[...] mest obildade 
klass; men den [är] ock här nödigare. Det är med den som krämaren bedrager 
sin köpare  eller  versa vice och man  säger här:  handel  består  i  fintlighe[... 
oläsligt] sherà bilsheṭârá):242 det är med den som den lärde Sheikhen skaffar 
sig  rykte  och  ḳâḍîn  förvränger  lagen  och  Fredags  Imâmen,  i  synnerhet  i 
Persien  quäser  ett  orolig[...]  folk:  det  är  med  den  som  en  beduin  Sheikh 
skaffar sig makt och anseende öfver sin stam; nej! det är hans enda makt och 
vapen, ty han har hvarken fängelse eller s[...] eller kåk: med ett ord ”tungan 
är till slut det enda vi äga i Orienten”. Och om turken ej förstår den Arabiska 
och  ej  den  Persiska  tungan  ledsnar  han  snart  på  långa  räso[...]ment  hvars 
finhet och doft han ej senterar och griper snart till karbasen och då persern 
blåser en kaljan rök af complimenter och floskiga ord i Arabens hjärna och 
[...]tar sin position af bequämlighet för att i allsköns ro berätta honom sagor 
från djurriket och  i dem insväpa sin gamla visdom och sina råd,  tager den 
lifliga  och  för[...]  släpighet  rädde  araben  till  fötters:  och  då  den  fromt 
hängifne Araben med pipan i mund sätter sig för att börja ett uppbyggeligt 
samtal  om  ödet  och  Herrens  oföränderlig[...]redestination  faller  honom 
genast i början den fria viljan erkännande Persern honom i talet och beskyller 
honom för anhängare af en vålds sect (gabr meḍh-heb243 [...]lan då Egyptiern 
med sitt så i uttal som uttryck breda språk talar till den mera sjungande och 
accentuerande  Syriske  bergsbon  eller  den  fromhets  hycklande  Ḥ[...]ne 
omhöljer sitt språk med ḥadithe[r]nash verser från Koran244 och annat lärdoms 
os i sitt samtal med en ʽIrâḳer, som mindre än Egyptiern stumpat det gamla 
[...]ket från den långa former [sic] men deremot, gränsbo som han är, upp-
blandat mera med främmande lynne; och när sedan beduinen börjar med sitt 
väl formlängre [...] ord och menings kortare barnsligt jollrande språk, förstå 
alla dessa ej hvarandra, eller om de ock förstå, så sentera, så genomkända de 
ej  hvarandra,  och  der  [...] man  ej  senterar  har man  ej  trefnad  af  och  från 
otrefnad till afvoghet är afståndet kort. Dessutom är deras omfång af ideer så 
ringa och så noggrant och väl de ofta ha reda på sin egen provinses och sin 
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egen stads omständigheter och tillstånd, så veta de föga eller ens intressera 
de sig för grannprovinsens och deraf en kännbar brist på samtalsämnen. Och 
af  dem  hvad  återstår  nu?  Religionen  och  dess  historia  och  legend.  Och  i 
sjelfva [verket] är den i ett blandadt sällskap oftast här det vanliga samtals-
ämnet. Få äro de sällskaper, dock i Persien talrikare än i Arabien, som finna 
sitt nöje  i att  studera och under  samtal  förklara och  tolka en gammal bok, 
som  t.ex.  Shah Nâmeh  eller  något  af  Saʽdis  arbeten,245  och man  tager  sin 
tillflykt till denna sysselsättning vanligen blott i brist på annan. Men för att 
nu  slutligen komma  tillbaka  till Kirmân Shahân kan  jag  ej  säga  att  denna 
första stad på persisk botten särdeles behagade och svarade ingalunda mot 
mina väntningar. Det är sannt, här herrskade nu till någon del oordning och 
villervalla till följe af Shahens död, den var shâbḳ som dess eget folk sade, 
men den var dock i dessa dagar i bättre tillstånd än de första dagarna efter 
detta ryktes bekantgörande. Genast nämligen då man här fick höra att Shahen 
dött, hade dess turkiske höfding flytt ur staden af fruktan för förföljelser af 
dess  folk  till  ersättning  för  sitt  här  öfvade  våldsvälde.  I  detta  tillstånd  af 
höfdings löshet hade alla tjufvar och till en del kurdnomader kommit i rörelse 
och på gatorna öfvat  våld;  blottat  och plundrat  oskyldige gatvandrare och 
brutit  upp  och  stulit  åtskilliga  handelsbodor. Men  som persern  är  van  vid 
dylika upplopp hade de fleste handelsmän och andra som ägde något bragt 
sin  egendom  ur  sina  bodor  i  förvar  på  något  säkert  och  hemligt  ställe. 
Härunder hade nu Fredags Imamen en ansedd och af stadsfolket älskad man 
tagit Guvernörs tyglarne i hand och, biträdd af en Nomad Chef, med slughet 
och allehanda knep förstått bringa det oroliga folket till tuktan, så att blott 
tre dagar här varit oroligt och bazarbodorna slutna. Men ännu svallade smått 
vågarna  af  den  i  oro  bragta  ”stilla  insjön”  som Runeberg  kallar  österlän-
dingen  och fredags Imamen behöfde allt sitt anseende och alla sina styr-
mans  knep  för  att  ej  med  sin  lilla  Guvernörs  slup  kulbytera  i  den  envisa 
klappsjön. T.ex. han slog mynt i namn af den under Moḥammad Shahs lifstid 
som  thronföljare  erkände Shah  ehuru  fullkomlig  ovisshet  rådde  derom  att 
[han]  satt och  fattat  stånd på Persiens  thron: vidare – han utskickade hvar 
fjerde femte dag allt efter sinnenas orolighet en man, och anmodade honom 
att efter några timmar komma tillbaka till staden ridande en flåsande häst och 
sjelf klädd i Tatar staphet skrud och lämna i sin utskickares hand ett bref som 
denne  sjelf  affattat  och  redan  vid  utgången  lämnat  i  staphetens  hand. När 
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denne nu kom tillbaka, såg honom först en, sedan en annan och en tredje och 
alle desse tre ögonvittnen sprungo omkring och berättade för de nyfikna och 
nu  oroliga  småstadsboarna  att  staphet  kommit  från Teherân med  bref  och 
firmaner  till  Imamen  och  en  half  timma  förgick  ej  innan  stadens  alla  grå 
skägg  (rishsefidha)  och  andre  ansedde  och  oansedde  män  församlade  i 
Imamens  hus  och  han  uppläste  nu  för  dem  det  sjelf  författade  brefvet  att 
Shah satt upp på thronen och att en viss bestämd dag den för Kirman Shahan 
utsedde Guvernören skulle lämna eller redan i sjelfva verket lämnat Teḥeran 
för att begifva sig på väg till sitt höfdingdöme och räknade ut hvilken dag 
han här skulle inträffa. Desse och dylika knep, ehuru insedda och genomskå-
dade af de fleste höllo det oroliga men verkligen beskedliga folket något  i 
styr och ingen oordning föregick på torg och gator utom det att händelsevis 
en mössa eller en kapprock snattades af någon, som på aftonen eller under 
natten vågade sig ut på gatorna. Utom staden var det osäkrare och communi-
cationen  var  afskuren  för  de  karawaner,  som man  i  andrat  [sic]  sade  här 
dageligen och stundeligen gå fram här. Andra som befunno sig här vid ryktet 
om Shahens död och redan då voro resfärdige hade blifvit  tvugne att  ligga 
här öfver och af dem en större karawan ämnande sig till Baghdad. Men väl 
dem! i jämnförelse med andre, som vi träffat under vägen hit i alla städer och 
alla khaner vi passerat. På resa och på väg och flera nära sina hem på två tre 
dagar, med laster och oftast utan medel för en förlängd resa, hade ryktet om 
det fatala dödsfallet hunnit dem och tvungit dem att stanna hvar och en på 
den station, hvari han befann sig. De hade under det långa dröjsmålet blifvit 
nödtvugne sälja hvad de ägde, till största [delen] bestående af klädesplaggen 
de buro på sin kropp, för att uppehålla sig och väntade nu med oro på den tid 
de kunde bege sig hem eller om detta ej snart kunde äga rum, fruktade att 
snart få lida hunger. Detta var fallet i hela Persien – hvarhelst resande och 
karawaner voro på väg hade de blifvit tvugne till uppehåll på de ställen, der 
dödsbudet  hunnit  [dem]  och  långa  tider,  der  ligga  öfver  tills  de  antingen 
utledsna  tagit  för  dryg  penning  escort  af  respective  nomader,  som  förde 
[dem] två tre dagsresor framåt öfver deras district och lämnade dem i en stad 
eller by, derifrån de sedan åter måste släpa sig framåt med ny escort af andra 
nomader,  eller  fattat  beslut  af  [sic]  med  tålamod  afvänta  ordningens  och 
lugnets tid. Flera af dem anträffade vi på vår väg och de följde vanligen med 
oss framåt. Alle desse och dylike voro, som Du kan tänka Dig, råe nog att 
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följa Moh. Shah med förbannelser i grafven. – Vår khan i Kirman Shahan var 
som  sagdt  något  förfallen  och  aflägsnad  och  i  synnerhet  illa  beryktad  för 
dess dricksvatten, som man påstod göra alla deraf förtärande sjuke. Vårt rum 
här var dessutom, ehuru stort och rymligt, ej särdeles trefligt, ett hvalf utan 
andra öppningar än dörren och detta allt gjorde att jag slutligen förmåddes 
anta en ofta och redan från vår första ankomst här upprepad inbjudning af 
min reskamrat Naṣr Allah’s här bosatte vän att flytta öfver till hans hus. En 
bekantskap i Baghdad, en Sunni Sheikh, som hade vandrat omkring i Persien, 
hade nämligen vid vårt afsked rådt mig att alldrig i Persien ta in annorstädes 
än i khaner och alldrig göra min bön i Moskéer eller ens annorstädes än i mitt 
rum och ehuru jag ej kunde inse grunden till detta råd och äfven sedermera 
under hela min färd gjorde tvärt deremot, i thy att jag i alla städer hade mitt 
quarter i privat hus och alldrig på något ställe gjorde bön ehuru jag besökte 
alla Moskéer; så låg det mig dock i sinnet och det jämnte andra omständig-
heter och betraktelser hade förmått mig att i början envist afslå denna inbjud-
ning. Nu antog jag den och vi flyttade vårt resbagage öfver i hans lilla hus 
bestående af en liten gårdsplan till största delen upptagen af en blomst[e]r- 
gå[r]d af  rosenbuskar som vattnades ur en  invid anläggd vatten basin med 
rinnande vatten, och ombyggd i quadrat af sjelfva boningsrummen, som voro 
tre, två af dem dåligare kyffen på ena sidan och ett större och bequämligare, 
beboddt af värden sjelf och hans familj på den andra, de två andra sidoväg-
garna utgörande skiljeväggar mellan grann husen. Det bättre af de två först 
nämnde uppläts åt oss och sedan vi deri fått vår brasa i ordning och vår caffe-
panna  upp  var  det  ej  just  otrefhet. Vår  värd  var  ursprungligen  en målare 
(naḳḳâsh) från Isfahan, men af reslust, kanske af brist på arbete i sin fader-
stad, der han hade att competera med mer än 2000 af sitt yrke; men troligast 
af  from  längtan  till  de  heliga martyr  platserna,  hade  han,  såsom  tusentals 
andra  af  hans  landsmän,  dragit  ut  och  efter  slutadt  vallfärd  stannat  in  der 
Patsche i Baghdad, och, ohjelpt här af sine många conpatrioter och till råga 
på olyckan fallen i svår sjukdom, hade i detta svåra läge i främmande land 
Naṣr Allah tagit honom under armarne, vårdat honom under hans sjukdom, 
bragt honom läkare och medicin, understött honom med pengar och med ett 
ord bragt honom på benen och sedan skaffat honom arbete i Baghdad till dess 
han dermed fick så mycket  ihop att han åter kunde ge sig ut på färder. Nu 
hade han nedslagit sina bopålar här  i Kirman Shahan och då hans konst ej 
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inbragte honom här så mycket han behöfde hade han nu slagit sig på economie 
och hyrt ett bad och der satt han nu [som] badmästare och tog badpenningen 
af sina kunder. Men detta allt angår icke oss: hvad oss närmare gör äro hans 
evigt och stundeligt under min vistelse här till mig ställda råd att ej ge mig 
ut härifrån på min tillämnade tur i Persien. Med den mine af slughet, jag ville 
nästan säga bakslughet och af tråkig gubbvishet, som är så charakteristisk i 
perserns drag, satt han dagarne och aftnarne om [och] predikade under slät-
ningar af sitt långa skägg för mig de tusentals faror jag gick att möta under 
denna färd och alla de vedermödor och obehagligheter jag skulle ha att utstå 
– jag kunde ligga här öfver tills allt blef lugnt och ordnadt i Persiens affärer 
eller, när helst jag ville, återvända till Baghdad. Han gaf mig dessa råd, som 
han  sade,  för  att  ej  förråda  det  salt  och  bröd  han  ätit med mig  och  ej  det 
Selâm  ʽalaikum,  som han  vexlat med mig;  han  önskade  ej  den  dag,  då  vi 
skulle stå till doms, jag skulle komma fram och dra honom i skägget (här ett 
långt  handdrag  öfver  hela  hans  långa  skägg)  och  fordra  honom  till  rätta, 
hvarföre  han  ej  gifvit  en  Muslim  ett  godt  råd,  då  denne  främmande  och 
oerfaren gästat honom i hans hus och hans hem. Han hade i sjelfva verket 
österländningens talförmåga i hög grad och förstod att väl lägga sina [ord] 
och ge sina råd omklädda i brokig skrud af allehanda berättelser och sagor; 
men om han ock först till en del inverkade på mig fann jag snart att orsaken 
till hans prat var helt annan än den han föregaf. Han hade redan första dagen 
vid vår ankomst af sin beskedlige vän Naṣr Allah gjort sig underrättad om 
våra ställningar och förhållanden och då han funnit att denna hans vän var 
utan platt alla resourcer, fruktade han i honom få sig ett påhängsel; så mycket 
mer så som han förr ut i N. Allah’s bättre tider lofvat honom sin unga mödoter 
till äkta och sedermera ofta i bref förnyat honom detta löfte. Huru som helst 
hade jag hämtat honom en ej välkommen gäst och det var i hopp att stannade 
jag quar eller återvände jag till Baghdad, jag skulle befria honom från denna 
börda,  som  han  oupphörligen  sökte  skrämma  mig  tillbaka  från  min  färd. 
Äfven Naṣr Allah sjelf, som nu småningom började ångra sitt hastiga beslut 
att ha lämnat Baghdad der han lefvat 15 år, hviskade mig tysta tvifvelsmål 
om resan: och min andre raska reskamrat M. Ali började äfven tveka – han 
fruktade mest att fattig som han var, utan granna och stora presenter och i 
ståtliga kläder återvända till sitt land och sina slägtingar och bli ett mål för 
deras och sina vänners tadel och kanske undvikande af hans sällskap. Men 
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jag var ej kommen hit för att stanna här eller vända om för andres fåfänga 
eller hemliga önskningar och  ju enträgnare de afrådde mig, desto envisare 
blef jag och till svar på deras alltid i slutet af deras långa prat gjordes frågan: 
bâz mirewid? hade jag blott: mîrewîm in sha Allah.246 Och för att än ge Dig 
ett drag af folkets lynne här, följande historia. Moh. ʽAli behöfde sig såsom 
jag en ny kapprock, en ʽaba till resan och hade dertill hopsparat en summa af 
omkring 7 Rb. B:co. Men som han ej fann något sådant plagg som behagade 
honom rätt, hade han dag från dag uppskjutit detta köp. En dag nu bad honom 
Naṣr Allah låna sig denna summa. Hans vän nämligen vår värd, behöfde just 
denna dagen sådan summa och hade bett Nasr Allah skaffa sig den. I morgon 
före solens uppgång skulle han återbetala den. Nasr Allah fordrade således 
denna  summa af M.  ʽAli,  och  som denne visste med bestämdhet  det Nasr 
Allah veta honom bära den  i  sin  ficka kunde den  stackaren,  efter  persiskt 
bruk mellan bekanta, ej afslå hans begäran och ej anföra ursäkten af att ej äga 
den.  Så  gaf  han  honom den  äskade  summan  och morgondagen  och  öfver-
morgon gick förbi, utan att skulden honorerades och när det sedan led till vår 
afresa härifrån sprang eller låddes, jag vet ej bestämdt hvilket jag skall säga, 
N. Allah  springa  efter  vår värd,  som alldrig var hemma,  för  [att]  utkräfva 
summan; men förgäfves och som jag såg hvar skon klämde gaf jag M. ʽAli 
den  till  kapprock  nödiga  summan  och  bad N. Allah  säga  vår  värd  att  han 
kunde behålla den obetaldta skulden såsom lega för det quarter, vi åtnjutit i 
hans hus. Jag vet ännu ej rätt hvem hade skulden, N. Allah eller vår värd eller 
om båda två voro i complott att roffa af oss den obetydliga summan: orien-
talern är så djefvulsk i penningeaffärer att en Europé alldrig kan tänka sig 
den uselhet och nedrighet, hvartill han nedlåter sig för att snugga åt sig några 
skillingar. Vi hade legat öfver här fulla sex dagar och hvarje dag hade våra 
formän försäkrat att de i morgon skulle ge sig på väg. Under denna tid hade 
emellertid  en  stor  del  af  den  stora  karawan  vi  först  utgjorde  skingrat  sig: 
turkarna hade alle gifvit sig af jämnte andre och andre hade här blifvit sjuka 
och derföre åter af andre orsaker beslutit stanna här quar. Berättelser inlöpo 
att den turk karawanen, som härifrån gett sig af blifvit anfallen af nomader 
och  efter  hätsk  strid,  hvarunder 60 man  stupat  på  hvardera  sidan,  af  dem 
utplundrad till blotta kroppen: andra våldsamheter af alla slag skola blifvit 
föröfvade på vägarne m.m.d. Vi som ämnade oss ut påstodo att allt detta var 
lögner, hopsmidda af Kirman Shahan boarne för att snöra den stora hopen att 
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stanna här öfver: ett antal af 3 till 4000 själar jämnte lika många ök förtärde 
dageligen  inga  små  summor;  och  som  de  flöto  in  i  folkets  ficka  hade  det 
visserligen allt skäl att önska karawanen dröja öfver. Dylika knep brukades 
sedermera med oss  längs hela vägen; men som de skrämde voro  lika gode 
perser som de skrämmande, togo de olikt prat ej alls till sina öron. Perserne 
äro i sjelfva verket så vana att sjelfve tala och af andra höra lögn att de nästan 
alldrig tro en på hans ord. Slutligen den 24 Octob. voro vi beslutna till affärd 
härifrån. Vi hade legat tvänne ök af en Shiraz’ Tschôrwadâr och haft dess-
utom försigtigheten  låna honom summa af 10 ducater mot skriftlig  förbin-
delse att återbetala dem i Isfahan; på det vi i fall af plundring, som vi tämme-
ligen säkert sågo emot, vi ej skulle [hamna] i sticket i Isfahan. Han var en 
ansedd och  allmänt  af  alle  handelsmän  anlitad man och dessutom person-
ligen känd af min reskamrat M. ʽAli. Vi togo afsked af vår följeslagare hit N. 
Allah,  bestående  i  önskningar  å  båda  sidor  det  Herren  på  hvar  och  ens 
respe[k]tive helgons bemedling måtte föra honom fram lycklig och helbregda 
till det mål han hade. Jag kunde ej vid detta tillfälle ej hålla tillbaka frågan 
om hvad han tänkte företaga sig och fick det svar att, sedan han någon tid här 
sett [sig] om efter arbete, som han dock ej i nuvarande oroliga tider hoppades 
kunna finna, han skulle antingen ge sig tillbaka till Baghdad eller framåt till 
Teheran, dit nu såsom Shahstad allt  strömmar  från det öfriga Persien: han 
skulle  när  som  helst  finna  här  en  Tschorwadâr  som  på  skuld  skulle  föra 
honom  fram  till  ena  [eller]  andra  staden  och  så  snart  som  kommen  fram 
kunde  han  af  vänner  i  Baghdad  och  en  kusin  i  Teheran  få  låna  den  lilla 
summan af legan och sedan – ja sedan! Allah karîm och Khodâ buzurg!!247 
Vår värd visade sig ej och befriade oss sålunda ett tråkigt afsked till. Huru 
längtande tänker jag alltid vid dylika tråkiga och meningslösa afsked tillbaka 
till öknen, hvars förståndiga [män] alldrig besvärar någon med dylika. Men 
låt oss snart komma derfrån. Den 24 således gåfvo vi oss ut i morgonräcket 
och  alla  de  hjärnspöken  af  fruktan  och  fienden  och  plundringar,  som 
omsväfvat i stadens os, försvunno på det fria fältet och jag återvann, så snart 
jag kommit utan stadsporten det lugn, hvarmed jag alltid gett mig på äfven 
den äfventyrligaste väg. Vår första station härifrån var Bîst to ett bland de 
högsta berg i Persien och i den gamla sagan frejdadt som Ferhâds dödsplats. 
Här hade nämligen hunnit honom lögnbudet att Shirin var död och i förtvi-
flan häröfver och i en bärksärkogång af kärlek hade han slungat sin yxa så 
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att  den  klöf  hans  skalle.248  I  en  slät  bergshäll  här  står  inhuggen  en  lång 
inscription med vackra och nye bokstäfver och på ömse sidor om den åtskil-
lige figurer och ofvanom en inscription i, tror jag, kilskrift. Figurerna ha fått 
röna  spår  af  det  barska  climatet  och  frusit  näsan  af  sig  och  öfverhufvud 
blifvit  så effacerade att  föga deraf kan urskiljas. Karawan folket berättade 
det hade varit 7 Derwisher, som roat sig med att hugga ut dem i berget och 
en förståsigpåare sade mig att den gamla skriften ofvanom taflan var Engelsk 
skrift  och  berättade  att  hvarje  år  kommer  hit  en  Engelsk  Baljôs  (så  kalla 
Perserna  de  Europ.  Consulerne)  från  Baghdad  för  att  tillbringa  här  några 
dagar att studera skriften och gråta öfver den gamla förgångna tid, hvarunder 
äfven detta land utgjort en del af hans mäktiga rike. Men detta är en allmän 
tro  i Orienten: hvarhelst gamla  inscriptioner  finnas och Européer afteckna 
dem, tror folket att de äro skrifna på deras eget språk och att landet fordom-
dags varit Europeiskt, samt att Frangerne som komma hit och afteckna dessa 
talismaner, för att sedan, genom dem, hembragta till deras land, med besvärj-
ningar och trollkonster bringa åt sig de skatter som ligga dolda under dessa 
talismaner och åter befria de onda andar och naturkrafter, som af dem hittils 
varit bundna och fängslade. Äfven högre upp på berget voro bilder inhuggna 
i en slät bergsvägg och hopar af Derwisher och andra af karawanen ström-
made hit  upp  för  att  betrakta  dessa  gamla  fornlämningar. Detta  till  en  del 
förundrade mig; ty jag visste säkert att, hade de varit Araber, hade de hällre 
sutit  omkring  en  brasa  och  en  caffepanna  än  att  trötta  sig med  en  ganska 
besvärlig  vandring  uppför  berget.  Här  nu  suto  de  på  stenar  och  berättade 
hvad de visste om denna plats så från Ferhads tider som från den Eng. Baljôs 
och som jag af deras berättelser erfor och dessutom förrut visste att Européer 
aftecknat dessa inscriptioner, fann jag åter nu, oaktadt Dina vänliga bannor, 
för godt att ej ens försöka någon copiering af dem, så mycket mer som jag i 
anseende  till min  närsynthet  och  omöjligheten  att  bära  glasögon  på  näsan 
jämnte hvit Sheikh turban på hufvudet, ej kunde komma dem så nära att jag 
kunde  läsa  dem  och  jag  hvarken  hade medel  eller  tid  att  stanna  här  efter 
karawanen och med ställningar och bråk bringa mig dem närmare. Vi suto 
här vid en liten buske, som de vise af hopen sade stå och sjelfväxa på Ferhads 
och Shirins gemensamma graf. Här hade nämligen Shirin, då hon kom att 
söka Ferhad, funnit liket af sin älskare och svärdet vid dess sida. I sin förtvi-
flans sorg hade hon fattat svärdet och med det öppnat sitt kärleksfyllda bröst 
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och utblåst sin ande i ett famntag af sin älskares lik – frid öfver de narrarnes 
aska!! Huru som helst är den nu lefvande Orientalern för klok att göra slika 
idrotter. För öfrigt finnes här nu en Khan för resandes bequämlighet och en 
sorts nomadby utan hus och utan egentliga tält. Deras bopålar äro vid foten 
af en ovanligt stor jämn slät bergsvägg och öfver sina hufvud ha de uppslagit 
dels  svarta  tältskynken  dels  bast-  och  halmmattor  och  stundom  bildat  en 
vägg till, utom den naturliga bergsväggen, af uppstaplade stenar. På slätten 
nedanför, der vi lågo lägrade stod en vattenquarn i en liten bäck som satt den 
i rörelse och vattnade fältet. Dessa som jag hittils ej sett i Arabien synas här 
i stor mängd och vi hade under vår väg hit från Baghdad passerat otaliga af 
dem. För öfrigt lågo strödda på det stora fältet otaliga bitar af brustna pelare 
och  vackert  utarbetade  Kapitäler,  vittnande  om  att  här  fordomsdags  stått 
lämningar från en bättre tid, kanske tempel och Gudahus och stad och borg; 
men nu syntes af dem intet annat än bitar stupade som annan sten till marken. 
Här  gjorde  vi  nu  reskotterie med  tvänne  andra  af  vår  formans Agore  (ser 
neshin kallas de här) en handelsman från Isfahan, men under lång tid bosatt 
i Kirman Shahân, och en annan krämare från Shiraz. Den förre hedrades med 
namnet Ḥâgg emedan han var kommen till verlden på ʽArafât dagen249 och 
den sednare med namnet Kerbelai då han hade gjort vallfärden till Kerbela, 
Hoseins graf.  Jag bör nämna Dig  att man  i Persien  som  i Arabiens  städer 
alltid måste nämna en vid titel, såsom hos oss. Man kan ej, såsom i öknen i 
samtal äfven med den anseddaste man, kalla  t.ex. Moḥammad Mohammad 
och Aḥmad Aḥmad: man måste kalla honom Ḥâgg eller Sheikh eller Effendi 
Moḥammad etc. eller  i Persien, der af dessa  tre  titlar äfven den första är  i 
bruk, säga, äfven till en dräng, Kerbelai eller Nagafi (en som gjort vallfärden 
till  Alis  graf)  eller  Mäsh-hedi  (en  som  gjort  vallfärden  till  Imam  Riḍàs 
martyrplats i Mäsh-hed i Khorasân)250 eller Mullà, hvilken titel jag bar Agha 
eller Mirza eller något annat och det är bevis på stor bondaktighet att nämna 
en vid blotta hans namn. Man har i öknen ett annat sätt att nämna ens namn 
med artighet och smek: man kallar honom efter hans son: om denne t.ex. bär 
namnet Moḥammad kallar man fadren Abo Moḥ., såsom jag fick heta eller 
om hans förstfödda är en doter och denna är ansedd för skönhet eller andra 
utmärkande  egenskaper  eller  gift  med  en  betydande  Sheikh,  kallar  man 
honom efter henne t.ex. Abo Amshà, som min ypperlige beduinvärd af Beli 
hette, eller stundom nämner man honom, i synnerhet i Negd, efter en älskad 
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och  ärad  syster,  oftast  dock  när man  nämner  honom  i  tredje  person,  t.ex. 
Akho Nôrá, som Shammars öfver Sheikh den ädle Abd Allah hette.251 Väl ger 
detta bruk i öknen en främmande besväret att upprepa sitt namn; ty beduinen 
kan ej tala med någon utan att i hvart 4–5:te ord upprepa hans namn och det 
första  en  beduin  frågar  en  främmande  är  hans  namn  och  som  han  snart 
glömmer det  i  synnerhet  om det  är  något  i  öknen ovanligt,  så nödgas han 
under fortgången af talet fråga om antingen af den tilltalade sjelf eller af de 
närvarande hvad han heter och i första samtalet med en okänd beduin har jag 
alltid haft att oupphörligen upprepa mina namn. Detta slipper man i Persien 
och till någon del i de turkarabiska städerna och jag vet mig under min pers. 
tur i långa tider umgåtts med [personer] utan att de vetat mitt eller jag deras 
namn, hvilket platt alldrig varit mig möjligt i öknen. Detta var ock nu fallet 
med de två nya reskamrater vi här fingo: de kallade mig Mullà och jag dem 
Ḥagg  och Kerbelai  och  vi  igenkände  oss  fullkomligen  väl  på  dessa  titlar. 
Sedan vi här på öppna  fältet hvilat natten öfver gåfvo vi oss  följande dag 
vidare på  färd och hunno  redan  före middagen  fram  till  vår  station Ṣaḥne 
(som perserna ej kunna uttala de arabiska bokstäfver, hvarmed de skrifva sitt 
språk, är [jag] ofta osäker om orthographien och vacklande i mina punkter).252 
Det är en större stad vid foten af ett berg, vackert omgifven åt alla sidor af 
trädgårdar och gröda och vi lägrade oss här i den allt ännu oaktadt den fram-
skridna årstiden begärliga skuggan af stora träd. Medan vi nu här suto i vårt 
fyrmanniga rescotteri och förtärde vårt the, som alltid var det första refraichis-
sement  på  en  läger  plats,  passerade  förbi  oss  en  långsamt  spatserande 
Derwish med stor grön Seijed  turban253 om sitt hufvud och  i höga  rop och 
skrik än utbasunerade Herrens låf och ära än gjorde sina anmärkningar öfver 
karawanens ”åsnor”. Du väntar Dig säkert några [ord] om denna class män 
från deras egentliga hemland Persien och frågar säkert hvem är här Derwish 
och hurudant djur är han? Du känner dem dock ur Gulistan och Bostan254 och 
vet  att  egentligen  hvem  som  helst  kan  vara  Derwish,  Shahen  så  väl  som 
Kalendern, den ene klädd i krona den andre i dalḳ. Derwish är ock den som 
ej slåss om och grasserar i verlden, som helst älskar i tysthet eller i en krets 
lik sinnade män sitta och mena vid kaljan, eller bränvinsglaset – Derwish är 
ock den som skojar verlden om kring och tigger sig fram från stad till stad 
och by  till by. Derwish är ock den  som, öfvermodig och  sjelfkär, och  just 
derföre  oaktad  af  andre  och  tillåten  att  säga  och  göra  hvad  han  vill,  går 
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omkring och skäller och ovettas på verlden; men hvem kan uttöma begreppet 
af Derwish? Nog af, den nu ifrågavarande tycktes mig vara af det sistnämnda 
slaget och hade redan ofta förrut om aftnarne väckt vår uppmärksamhet med 
sin högljuddhet och sina hånande ord. Han var, som det tycktes på hans något 
brutna språk, från Herat och för öfrigt väl klädd som en man af medelklassen. 
Han bragtes att  stanna vid vårt  cotteri med den af oss gjorda  frågan  tsché 
kheire don est? det vanliga pers. uttrycket af qu’avez vous255 och som han såg 
att  en  kopp  the  stod  att  fås  hos  oss  och  en Derwish  här,  liksom  en Kairo 
Koran sångare och en Tysk musicus alldrig föraktar en god kopp eller en god 
stek eller ett godt glas, satt han sig till oss och berättade det han gick omkring 
och betraktat de tallösa åsnorne af karawanen, som gingo på två fötter och 
hade ett hufvud och ett hjerta af åsna och ett utseende af en Adams son och 
slöt med den visa anmärkning, som han säkert tyckte passa på sig sjelf, att: 
var en åsna till det yttre och en Adams son till det  inre, och fortfor sedan 
[han] en gång kommit i farten att hålla predikningar af samma slag. Härunder 
fixerade han oss kring sittande och denna examen slöts så till min fördel att 
[han] yttrade det min hängifvenhet (Ikhlâṣ) till Herren var djupare och renare 
än mine reskamraters. Men det var jag som hade räckt honom the kopparne, 
som smörjde hans strupe till prat och det var väl der[...] jag fick den compli-
menten. Dock kan jag ej neka det jag kommit väl till rätta med och behagat 
de Derwisher, jag före och efter honom kommit i fäl med, ehuru jag föga nog 
bland det ofta öfvermodiga slägtet sett någon öfvermodigare än denne. Den 
följande  station  härifrån  var  Kengewer,  en  större  stad  [med]  äfven  några 
fornlämningar från äldre tider, bestående till största delen af stympade pelare 
som  nu  utgjorde  grunden  för  ett  nytt  halftförfallet  leruppsmetadt  hus,  en 
Moské tror jag, och för öfrigt af kapitäl stycken som lågo kring spridda på 
fältet. Här funno vi äfven prinsen (Shah Z[adé)] Fîrûz Mirza lägrad utan för 
staden med soldater, caricaturer af de Europeiska, och kanoner färdig att om 
några dagar bege sig till Kirman Shahan, dit han blifvit utnämnd Guvernör. 
Detta något gladde och tröstade oss: vi hoppades att äfven Prins Guvernörer 
blifvit skickade till andra städer och provincer och lugnet sålunda återställdt. 
Ty min reskamrat M. ʽAli försäkrade så snart detta skett [oläslig] tjufvar och 
nomader icke fnysa: så länge Shah ej fanns var det naturligt att de skulle vara 
i rörelse; de hade ju ingen då att visa sin lydnad och underdånighet. Orien-
talern med sin gamla verldsvisdom är nämligen förståndig nog att ej ha repu-
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blikanska ideer och han anser det rike ohjelpligen förstördt och kullbyteradt, 
hvilket, såsom Frankrike nu, ingen Shah äger. Äfven följande dagen hade vi 
en större småstad till vår station kallad To-kesân och här lägrade vi midt på 
torget i staden och hade äfven derföre många besök af dess folk. Bland dem 
äfven en prins (Shah zâdé), som, då han kände doften af det caffé jag höll på 
att  bränna, hedrade vårt  cotterie med Sin Höga närvaro och nedlät Sig  att 
dricka tre koppar caffé. Han var för öfrigt högst nedlåtande och kunde ej på 
något  [vis]  skiljas  från  de  öfrige  stadsboarne  af  en  som  ej  kände  honom. 
Hans fader eller någon hans farbror skall, berättade man, Moḥammad Shah 
gjort blind af fruktan för hans mod och manliga sinne, och han släpade nu 
fram sitt lif här. Man sade mig att slika Shah-Zadéer funnos öfverallt i Persiens 
provincer och små städer och af dem flere i så knappa omständigheter att de 
nära ledo hunger. Äfven följande dagen hade vi vår station i en stad, Daulet 
Âbâd med torg och bazar och sockerbagare, här alltid ett bevis på större stad 
och  en  bildad  befolkning;  ty  persern  är  stor  snaskare  och  utomordentligt 
begifven på socker och sötsaker. Här voro vi nu blott 3–4 timmars väg från 
Ḥamadân och dess berg Alwend, ansedt som en af de kallaste trakter i Persien. 
Vi hade ock känning af denna köld: jag såg här om morgonar isskorpa på en 
sprucken vattensäck och på små vattenpussar och jag påmintes först nu rätt 
att jag hade framför mig en köld, som ej var att narras med, ehuru jag alltid 
i  Baghdad  skrattat  åt  Persernes  beskrifningar  deröfver.  Men  i  det  heta 
Baghdad tyckte jag äfven Lapplands köld vore välkommen. Denna köld var 
dock ringa mot hvad komma skulle och min Thermometer hade ännu ej fallit 
under Noll. I Daulet Abad lågo vi öfver en dag. Orsaken till dröjsmålet var 
hufvudsakligen en träta mellan formän Cheferne. Desse hade alle förrän de 
utgingo från Baghdad, i känslan af att de under denna resa och dessa oroliga 
tider  och  osäkra  vägar  behöfde  ett  gemensamt  öfverhufvud,  som med  sin 
erfarenhet  och klokhet  skulle  leda och  commendera  alle  de öfrige,  samte-
ligen dertill utvalt min Tscharwadâr, hvilken allmänt var erkänd som en den 
förståndigaste  och mest  ansedde  af  sin  class,  och med heliga  försäkringar 
låfvat lyda och följa honom. Som den genaste vägen härifrån nu till Isfahan 
började gå åt SO och vi, om vi följde den snart komme in i hjertat af de fruk-
tade  Bakhtiiariernes  district,256  hade  min  forman  rådt  och  sökt  förmå  de 
öfrige att ta en nordligare om ock längre men säkrare väg. Men desse, fruk-
tande troligen 2 eller 3 dagars foder för sina ök, hade satt sig deremot och 
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deraf uppstod gräl och träta som på en natt ej kunde afgöras – den fortsattes 
hela följande dagen och mängden vann öfver min formans förståndiga råd, 
såsom kommer att synas. Vi vände således vår kosa åt SO från den nästan 
oafbrutet hittils följda riktningen af NO och gingo öfver yppigt rika och väl 
odlade fält, nästan dagen om förbi byar och städer och dock tyckte jag här 
var ännu vida mer jord som kunde odlas. Landet utgjorde oafbrutet dalar och 
större  fält  mellan  bergen  och  voro  väl  försedda  med  källsprång  och  dels 
naturliga bäckar dels konstgjorda vattenledningar. Dock vid den jämnförelse 
jag gjorde mellan detta land och Syrien, tyckte jag det sednare vinna före-
trädet. Dess städer och byar äro i allmänhet vackrare och bättre belägna på 
sluttningen af berg, då det sednares oftast stå på öppna fältet, de äro, för att 
nyttja  ett  afnött  ut[t]ryck ur  sentimentala  romaner, mera  pitoreska. Dertill 
äro Syriens berg öfverallt beklädda med gröda af träd och buskar och örter, 
här äro de kala och nakna, ända från de första sträckningar omkring Kerend 
till bergen omkring Shiraz, och de förra äro oftast odlade till sädesfält och 
vingårdar ända upp till topparne. Dock äfven här voro trädgårdarne rika och 
vackra; men det var nu höst och de gulnade och af  storm och  regn kring-
strödde bladen påminte mig om min kära Nord, men å andra sidan ock om 
det  underbara Egypti  land,  der  jag  knappt  kan  påminna mig  hvarken  höst 
eller vinter hafva sett ett gulnadt blad på träden. Jämnte odlade och bebodda 
byar, hade vi äfven att gå förbi andra i ruin fallna och lämnade och öfverallt 
passerade vi  förbi än ett enstaka hus, än en karawanserai,  än en mur,  som 
omslutit en trädgård, än en by, än en större stad, som stod förfallen och gaf 
fullkomligen bilden af en af eld förhärjad stad hos oss, utom det inga half-
brända sotade skorstenar här höjde sig öfver de infallna husen. Man såg ännu 
de  inmurade  skåpöppningarne  i  de  halfstörtade  väggarne,  regn  och  storm, 
hejdade  af  intet  tak  susade  omkring  i  förr  boningsbequäma  rum  och  de 
vidöppna dörrarne och den portlösa stadsporten tycktes inbjuda Shakaler och 
vargar till ett gästligt natthärberge. De voro ej ruiner från en aflägsen forntid, 
de  var  från  i  går  och  ingåfvo  derföre  betraktaren  en  känsla  af  fasa  och 
förundran. På mina beständigt till min reskamrat och andre upprepade frågor 
hvad orsaken var till desse ruiner, fick jag alldrig annat svar än att dess ägare 
försvunnit, dött bort eller blifvit dödade i hätska strider mellan partier eller 
med nomader, deras barn hade flyttat öfver till andra städer eller vandrat ut 
i andra land och ingen hade kommit att ta i besittning de så för fäfot lämnade 
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bostäder; eller en prins hade gjort en större anläggning och Shahen af fruktan 
för hans hos grannarne växande anseende hade funnit för godt att göra honom 
blind och andre hade ej vågat slå sig ned på hans lämnade bosäte af fruktan 
för  det  onda  omen  som  lådade  dervid.  Den  enda  tröst  jag  fann  vid  dessa 
ruiner var att de voro blott lera och hade ingen annan rätt än att återbli till 
lera; man hade på deras uppförande användt ingen kostnad och föga möda: 
det  var  i  enstämmighet med  en  from Muslims  sinne  att  denna  verld  dock 
blott är en gästgifvaregård, der han har att dröja öfver blott en dag eller två 
och än mera och närmare med Persernes af deras älskade och ärade Sheikh 
så vackert uttalade: her kuâmed ʽânsâre tinare sakhet etc;257 men jag tyckte 
mig än vidare i dessa gårdagsruiner finna ett uttryck af den hemliga känsla, 
som kanske står att hoppas börjar lefva och, ehuru djupt dold alltid lefvat i 
nutidens  persers  bröst  att  denna  tid,  allt  sedan  de  antagit  Islam  läran  och 
tvungit  sig  in  i  främmande  arabiska  kläder,  är  en  förfelad  och  till  spillo 
gifven tid, en tid som ej förtjenar att man i den bygger en byggnad att trotsa 
förgängligheten  och  ge  ett  minne  från  den  och  stå  ett  vårdtorn  in  i  en 
kommande [tid]. Det är liksom man skulle blygas för sin tid och för en bättre 
kommande, som man hoppas [på], ej önska lämna några spår af den och dess 
förfall. Persern är i allmänhet ock bland andra orientens folk den, som mest 
fruktar  att  visa  sig  som  han  är  och  upplysa  andre  om  sitt  läge  och  sina 
omständigheter. I andra städer såg jag förtypen till Europeisk byggnadskonst 
i synnerhet till den gamla Ḥansaotiska, med i spets och spitsig vinkel upp-
gående tak och med gafveln vänd åt gatan; men, för att ej renomera på det 
älskade hvalfvet, hvarmed de helst här  täcka hvarje  rum,  stod det  spitsiga 
takröstet i så många cupoler; som de rum, hvilka det skyddade mot den från 
dess sluttande sidor nedströmmande regnet och snön. De fleste af städerna 
äro omgifna af en mur med här och der på bestämdt afstånd uppförda borgar 
och ehuru dessa murar föga nog kunde motstå första stöten af en murbräcka 
eller  kanon  äro de  starka nog  att  skydda dem mot  nomadernes bössor. En 
annan egenhet i flera af dessa [...] är att hvarje särskildt quarter utgör liksom 
ett  enda  hus:  fyra murar  omsluta  det  och  stödt  på  dem  är  hvarje  särskild 
boning uppförd så som rummen i en Khan här eller såsom hos oss rummen i 
en corridor af ett värdshus eller ett hospital. Allt påminner här ännu om det 
tyranniska fader och familj väldet. Från alla städer och byar som vi passe-
rade strömmade folket ut för att hälsa de återvändande fromme vallfärdarne 
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med det vanliga: vare Eder vallfärden nådigt upptagen hos Herren (Ziiareti 
Shumâ ḳabâl bashed).258 Härpå hade man att svara det i allt passande: Gud 
vare Eder bevarare! Khoda Ḥâfiḍhi Shumâ bashed259 eller det specielare men 
meningslösare:  Eder  vare mycket mycket  nödigt  upptaget  hos Herren!  (ba 
Shumâ bisiâr  bisiâr  ḳabôl  bashed[)]260  eller  ännu: Eder  plats  var  tom  (Gâi 
Shumâ  khâlê  (bûd))261  ett  uttryck  som Persern  särdeles  ofta  nyttjar  för  att 
uttrycka det han önskat Dig vara med vid något roligt tillfälle och angenämt 
passerad stund, hvarom han berättar: t.ex. han berättar för en annan att han i 
går eller för ett år sedan varit i badstuga och gjort en dugtig tvagning, eller 
en viss afton varit i roligt sällskap och druckit dugtigt om eller n.a.d. och då 
fordrar  den  pers.  artigheten  att  han  allt  som oftast  upprepar  detta  uttryck, 
hvarvid  den  åtberättade  bör  upprepa:  I  ären  uppmärksam  (iltifât  dârîd)262 
eller något dylikt. Somlige buro en vattenskål, somlige en drufklas, somlige 
en annan frukt, som de räckte åt någon vallfärdare som de kände eller annars 
behagade dem: Men andre nöjde sig ej blott härmed: när de sågo bland hopen 
någon som förekom dem särdeles  from, störtade de öfver honom och nära 
drogo  honom  ned  från  öket,  öfverhöljde  honom med  kyssar  på  hand  och 
kinder och  slätade hans kläder  (tabarrukan[)]  för  att  dock på något  sätt  få 
smaka stoftet af deras dyrkade martyrer. Jag blef ofta föremålet  för dylika 
välmeningar och ehuru jag [i] början roade mig der åt, blef det mig i längden 
tråkigt så mycket mer som de ofta i sin söthet fuktade mina kinder med saliv-
vätska. Gummorna och barnen stodo i rad längs vägen eller på taken af deras 
hus och med öfver bröstet korslaggda armar betraktade de den stora kara-
wanen. De förekommo mig i allmänhet ett landtligt okonstladt folk och quin-
norna voro till största delen obeslöjade, utom möjligen någon ung skönhet, 
som med fliken af det långa skynke, som från hufvudet faller nedåt midjan, 
halftäckte sitt fagra anlete men dock alltid var mild och nådig nog att med ett 
knepsläng och jämnkning af den förargeliga slöjan ge den nyfikne fixeraren 
en intitt öfver det hela och med en solblick från det lågande ögat belöna hans 
oförskräckta  djerfhet. Dock  skönheterna  voro  få  åtminstone  i  jämnförelse 
med Syriens. Äfven här såg jag väl röda kinder på hvit hy, såsom sidan af ett 
halfmoget äppel och mången hakgrop som Zemzems källa och månget svart 
öga såsom Kaʽbés sten och mången tandrad af perlor etc.263 af de drag som 
per[s]iska  skalder  fylla  sina  verser med, men  förgäfves  sökte  jag  i  denna 
rosengård en nordisk Linnéa eller en arabisk bunn eller en syrisk soran lilja264 
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och än en dimma af oblygsamhet höljde och dunklade rosens färg eller en het 
sol upp  flammade dess  färg  i den  feta och vattnade parterren  till  en  flam-
mande tulpan. Vackrare fann jag deras klädsel, som mera påminte mig om 
Europa. De bära väl här vidbyxor, som våra fruntimmer ej bruka, men dessa 
äro så vida och så i fåll fallande att de ha fullkomligen utseendet af en kjortel. 
Den öfra delen af kroppen betäckes af en kort skjorta vanligen af fint hvitt 
tyg men ock ofta röd eller blå eller af annan culeur. Ofvanpå den bära de en 
liftröja,  som ofta  nu  och  under  vintern  utbytes mot  en  liten  fårskins  pels. 
Detta  äro  hufvudplaggen  af  en  Persiskas  costym:  de  förnäma  damerne  i 
städerna  spöka  naturligtvis  ut  sig  vida  mer.  De  skola  ofta  pylta  på  6–7 
vidbyxor, som de breda rätt ut då de sätta sig så att de näst upptaga hela det 
rum, hvari de slagit sig ned. Barnen springa oftast här oaktadt den kännbara 
kölden halfnakna, såsom i den öfriga orienten och ofta hos oss på  landet  i 
snödrifvorna och äro raske och fryntlige som allestädes. Men vi hade emel-
lertid  gått  fram  tvänne  stationer,  i  de  större  städerna  Peri  och  Ḥesâr  och 
kommit fram till en mindre kallad ʽAmârá. Hittils hade vi oupphörligen fått 
njuta af solsken och vackert väder; men [knappt] hade vi lägrat oss här förr 
än ett häftigt störtregn hälsade oss ovälkomne hit. Vi såsom de flesta af kara-
wanen  funno  för godt att  fly  till  staden  för att der  i något privat hus  söka 
skygd mot ovädret och betingade  redan med en ung gosse af dess  folk att 
härbergera oss. Han fann sig ock villig dertill och lofvade oss alla bequäm-
ligheter hans hus hade att erbjuda och framför allt den i Persien älskade och 
välkomna kursi, en rectangel formig ställning af fyra käppar, öfver hvilken 
man kastar täcken och kläder och sedan sätter sig derunder för att värma sig 
vid  en  i  en  stor  lerburk  (kelek  el.  manḳadh)265  uppgjord  kåleld.  Detta  är 
Persernes fire-side och det är vi den de sitta och berättande sina ännu dock 
mest  älskade  sagor  från Rustams och Ferhads  tider,266  uppgöra  sina  frieri-
planer och sjunga sina älskarinnors skönhetslof. Vi kunde dock slutligen ej 
anta hans inbjudning; ty vår Reskamrat Isfahan handelsmannen hade enga-
gerat sig på annat håll. Han hade nämligen här funnit en forman, som han för 
två månader  sedan  utskickat med  laster  från Kirman  Shahan  att  föras  till 
Isfahan och då han hunnit till en stad ungefär 3 timmar härifrån hade ryktet 
om Shahens död nått honom och  tvungit honom att stanna.  I går hade han 
slutligen  rört  på  sig  och  kommit; men  äfven  här  funnit  för  godt  att  ligga 
öfver. Denne och hans följe hade lägrat sig i den enda khan, som här fanns, 
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ett stall för öks ej för resandes bequämlighet. Här fingo vi oss nu en uppmurad 
stor soffa eller Iwân att sitta på och uppgöra vår eldbrasa för att koka vårt the 
och torka våra något blötta kläder. Den här anträffade forman, som varit två 
månader på väg beslöt att morgon dagen följa oss, ehuru han till en del var 
rädd och villrådig. Han var en man som sprang mycket omkring efter nyheter 
och  lyssnade  på  allt  som berättades  och  sades  och  om  aftonen  kom han  i 
hemlighet och hviskade oss att han hört  i  staden här det  rykte att den nye 
Shahen,  som  nyss  sutit  upp  på  thronen,  blifvit  förgiftad. Någre  arme  fot-
gångare, som just nu inträffat här, hade bragt denna färska nyhet från Teheran. 
Detta satte honom i stor rädsla; men vi hade redan förut i Daulet Abad hört 
denna  nyhet  sakta  hviskas  oss  i  öronen  och  förklarande  det  som  ett  af  de 
knep stadsboarne behagade uppfinna för att skrämma den stora karawanen 
att dröja öfver i deras stad. Här nu förklarade vi det likaså men oaktad lotsad 
liknöjdhet var det ej utan det inverkade på oss. Var det sannt, voro vi nästan 
säkert förlorade. Vår sagesman, den nämnde formannen, blef särdeles beskef-
tig, han sprang af och an mellan oss och vår forman för att med honom och 
andre colleger pläga råd om hvad var att göras. Till halfva natten plägades 
råd  i  formans conseilen utan att man kunde komma  till  ett beslut. Det var 
nämligen nu åter  fråga om hvilken väg man  skulle  taga: den genaste gick 
härifrån öfver Gulpâigûn till Khoméîne, i den sistnämnda staden befann sig 
för  närvarande  sjelfve  Chefen  för  Bakhtiiarierne  med  ett  antal  af  någre 
hundra utvalde ryttare: att gå denna väg var att gå rätt i gapet på sin [fiende] 
och vår forman afrådde derifrån och sökte förmå de öfrige att följa sig på en 
omväg af två dagar åt Norr, på hvilken vi mer och mer skulle aflägsna oss 
från våra förmodade fiender. De fleste voro häremot, troligen nu af samma 
orsak som i Daulet Abad; emellertid var ingenting osäkrare än att stanna här. 
Folket stod i de bästa och vänskapligaste förhållanden till Bakhtiiari noma-
derne och deras Chef och vi nästan fruktade att de skulle skicka efter honom 
hit  [till] plundring af oss på det  [de]  sjelfve skulle  få dela bytet. Vi måste 
följande morgon ut;  ja  somlige  rådde  att  redan denna  afton  lasta och  taga 
bjällrorna af alla ök och i all tysthet i forcerad march smyga sig förbi noma-
derne.  Jag  som  alle  andre  sof  emellertid  en  orolig  natt,  ej  just  af  oro  och 
fruktan, men störd af ökens gnägg och stampningar under samma tak som jag 
och formännens glam och kaljankurr och barns skrik, som äfven jämnte sina 
mödrar  voro  här  inquaterade  bland  det  blandade  sällskapet  och  följande 
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morgonen begåfvo vi oss från vårt natthärberge ut till packlägret, till hvars 
jämnte sitt eget skygd under natten vår forman uppslagit sitt tält. Här funno 
vi  nu  vår  forman  sittande  vid  en  rykande  brasa  på  våt  ved,  darrande  och 
skälfvande  af  köld,  kanske  fruktan!  och  af  sjukdom.  Han  hade  nämligen 
redan de första dagarne af resan ådragit sig en förkylning, hvaraf hans bröst 
blifvit starkt angripet, och usel och ynklig och nedslagen och sjuk som han 
var – hvad var i denna belägenhet hans morgondryck? Hett uppkokadt vatten 
utan alla sorts ingredienser, en vanlig medicin här för bröstsjuka och krack-
lande katarr. Men  tiden var  inne att  lasta och  tjensten går  för[e] allt. Före 
solens uppgång voro vi på väg och en knapp fjerndels timma hade vi vandrat 
fram då vi befunno oss vid den tudelade skiljevägen. En gick i SO en i N. 
Hvilken  skulle  beträdas?  En  del  af  karawanen  gick  hit,  en  annan  dit  och 
formännen skreko gå fram och vänd om och stor villervalla uppstod. Hopen 
fattade dock det förståndiga beslut att stanna och nu sprängde alle formän-
chefer på sina hästar  till en gemensam mötesplats att pläga råd. Men hvad 
kunde läggas till rådplägningarne under natten, hvaraf intet resultat kommit 
ut? Jo: en hade drömt under natten at[t] han stått just här vid skiljevägen och 
att  [en]  vid  vägranden  sittande Derwish  höll  honom  tillbaka  från  den  SO 
vägen, han var sinnad att med den hotelse att om han der gick fram skulle en 
[...] och sluka honom. Andre hade haft andra drömmar, som de nu berättade 
och slutet blef att man skulle ta sin tillflykt till Koran för att få ett råd och 
domslut af Herren. [...] Koran framhämtades således från en Mullá, nej från 
hans hustru, som hade den i sitt förvar och jämnte sin kära hälft gumpade i 
en kegâwe, en sorts tvåsidig sadel eller bärstol som korsupphänges på ökets 
rygg och besittes af en person på hvardera sidan och utgör här det vanliga 
accomodations  sättet  för  quinnor  och  gubbar  att  färdas  frampå  vägar. Vår 
forman gjorde Istikkarán, slog på må få upp en sida ur boken och läste den 
första fulla vers på högra sidan. Om dess  innehåll  tyder eller kan tydas på 
något godt är det ett godt omen och vice versa. Nu föll Istikhârán väl ut för 
den Nordl vägen och Istikhârán för den andra vägen blef olycklig: och hvem 
kunde  jäfva denna dom? Den Nordliga vägen  togs. Denna Koran Istikhârá 
nyttjas [av] Perserne vid alla tillfällen och man berättade mig att till och med 
höfdingar och guvernörer vid tillfällen då på bar gärning gripne förbrytare 
hämtas fram till deras domstol, först skola pläga göra Istikhará om huruvida 
de skola låta korbasa dem eller ej. Flere såg jag af karawanen hvarje morgon 
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förr  än  de  gåfvo  sig  ut  på  väg  göra  denna  Istikhârá  och  sedan med  böjdt 
hufvud gå under den heliga boken upplyftad i en annans hand och efter denna 
manöver sjelf taga boken och föra den till mund och panna, såsom de alltid 
pläga göra då de framtaga eller undan sticka denna bok, och lägger den i dess 
fodral. Så narraktig är dock ej Araben. Men koranen var instoppad och kara-
wanen i gång på den N. vägen, så när som på ett litet sällskap formän, som 
hade sina hem i Khomein och derföre togo den SO vägen. Vi gingo ostörda 
och  i all  ro  fram vår väg, ehuru  folket  i  ʽAmârá hade skrämt oss med den 
spådom att vi ej kunde gå en timmas väg utom deras stad utan att bli utplund-
rade  af  Bakhtiiari  nomaderne.  Deras  onda  spådom  uppfylldes  ej  och 
helbrägde kommo vi på eftermiddagen  fram  till  en  stor  stad Sultan  ʽAbâd 
och  här  gaf  man  oss  mera  tröstande  underrättelser  att  ryktet  om  den  nye 
Shahens förgiftning var fullkomligen falskt och vägarne säkra. Men så är det 
här öfverallt: en pratar så och en annan så allt efter han tycker få det att låta 
bäst. Hade vi genast efter min formans råd från Daulet Abad gått gerad vägen 
hit,  hade vi  sparat  oss  en onödig  spatserfärd  af  två dagar; men här vinner 
alltid  beräkningen  för  nästa  stund  öfver  beräkningen  för  morgondagen. 
Följande dagen hade vi att gå öfver mera öken trakt med få byar och odlade 
fält och vår station var i en liten mellan höga berg belägen by kallad Tichehek. 
Här  hade  för  omkring 20  dagar Bakhtiiari  nomaderne  plundrat  nästan  allt 
hvad  folket  ägde och  lämnat  dem halfnakne  eller  i  trasiga  kläder  af  deras 
egen garda-robe som de afklädt sig sjelfve och utbytt mot byfolkets nya och 
granna. Man sade att nomaderne kommit som tjufvar om natten och öfver-
rumplat dem; annars  skulle de nog, mente de nu modige bysgossarne,  fått 
”äta”  deras  kulor.  Den  lilla  khan,  hvari  vi  här  lågo,  var  fullskrifven  på 
väggarne af sentimentala och visa persiska verser af resande som här hvilat 
öfver och icke allenast perser hade utgjutit sina känslor på den kalla muren, 
äfven Armenier  och  Judar  hade  prydt  den  med  frescobilder  af  sin  skrift. 
Äfven detta således tyckes vara ett mode, som den skrifsjuke Europén egent-
ligen först lärt sig härifrån. Araben och Turken är ej så sentimental.267 Häri-
från veko vi nu af åt SSO och började stäfva rätt på vårt mål Isfahan;268 men 
den rädde forman vi träffat i ʽAmârá gjorde ännu härifrån en Nordlig omväg 
och tre dagar till Kashân och höll på att [få] oss med sig. Jag hade egentligen 
intet haft deremot, jag hade gärna önskat se den allmänt prisade staden kallad 
Persiens brud; men min forman ville annorlunda och i dessa tider var ej att 
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vandra  omkring  här  efter  eget  tycke. Vår  station  i  dag  var  i  stad  Dildân, 
hvarom jag påminner mig intet att berätta Dig och följande i ett  litet näste 
omgifvet af en mur och kallad  Robâṭ-i Turk. Som här äfven ej fanns någon 
Khan, hade vi  lägrat oss utanför på ett åkerfält. Här kunde vi nu ej ens  få 
risved till kokning af vårt the och hvarken kött eller drufvor till vår quälls-
vard. Äfven  hit  hade Nomader  kommit  för  att  plundra, men  blifvit  tillba-
kaskrämde af muren och af folkets vaksamhet. I slutet på natten öfverföll oss 
här regn och ehuru min goda Grekiska filt kapprock nu såsom så ofta förr och 
sednare skyddade mig mot kölden, så blef dock mitt fårskinn, hvarpå jag låg 
vått  och  då  vi,  tvärtemot  några  oförståndiges  råd  att  vänta  här  öfver  till 
regnets [slut] – skulle vi ligga här på det öppna och nu gyttjiga och slippriga 
åkerfältet och ”äta” regn? – lastade våra ök till affärd, befann jag mig högst 
otrefligt. Mitt  bröst,  såsom  nästan  alle  andres  i  karawanen  frisat,  blef  nu 
angripet och jag måste flera dagar dragas med katarr  tills  jag en varm dag 
fann  tillfälle  att  ta  mig  ett  Dowers  pulver  och  svettas  i  solen.  Hela  den 
följande dagen suto vi på ök och åto regn på vägen och först närmare aftonen 
hunno vi undan det till vår station i en stad Meimé. Här fingo vi quarter uti 
ett privat hus eller rättare stall och på en dugtig brasa torkade vi eller genom-
rökte vi våra våta kläder; ty veden var så våt att mest rök och föga eld steg 
upp från den. Som det nu enligt persernes falska räkning var ʽArafât aftonen 
köpte vår Tscharvador ett får och slagtade det för sina drängar och gaf äfven 
oss ett lårstycke deraf och härpå berädde vi vår quällsvard.269 Följande dagen 
gick vår väg åter i SO såsom de tvänne föregående och öfver fält och länder, 
som allt liknade ökentrakter. Byar och boningar vi här passerade bestodo af 
hålor gräfda in i jorden och höljda med en kupol, som knappt höjde sitt hvalf 
öfver markens yta. Men vi hade nu kommit till friskare climat – thermome-
tern s[j]önk 2–3 grader nedom noll, och lägre berg lågo betäckta med färsk 
snö. Vår station i afton var Murtsché Kheirâr och om middnattstid gåfvo vi 
oss härifrån ut och vandrade öfver det välodlade stora fält förbi många byar 
och städer, hvarpå Isfahan ligger. Här anlände vi nu den 9 Novemb. sedan vi 
tillbragt 17 dagar på vägen från Kirman Shahan. Jag vet i sanning ej när och 
hvar  jag  kom  in  i  sjelfva  staden  –  jag  vandrade  tror  jag  timmotal mellan 
ruiner eller hällre lämnade och förfallna lerhus och äfven sedan jag kommit 
till  gator,  der  bodor  funnos  hade  jag  åter  efter  dem  att  vandra  genom  de 
gårdagsruiner,  hvarvid  mitt  öga  öfver  allt  fått  vän[j]a  sig  här.  Slutligen 
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kommo vi dock till regelbundna bazar gator och härifrån ut ett på ett öppet 
stort torg, det största jag sett någonstädes, och sedan vi krånglat oss undan 
den här belägna tullens visitation såsom vallfärdare kastade vi oss slutligen 
in i en tämmeligen god khan och sedan vi här först förfriskat oss efter natt 
färden med åtskilliga ganska goda anrättningar från torget och en af Isfahans 
i hela Persii  land allmänt prisade meloner, började min  reskamrat M.  ʽAli 
åter upprepa de ofta förut genomräsonerade räsonemanger om hvad han hade 
att göra och huru bete sig i denna stad. Han hade nämligen här ett stort antal 
slägtingar,  bland  andra  en  syster  och  bror; men  som  han  inga  gåfvor  och 
presenter hade att föra åt dem hade han äskat och halft beslutit att ej se dem 
och ej visa sig  för dem. Då  jag någon gång uttryckte min  förundran öfver 
detta hans beslut, hade jag fått svaret: och hvad gagnar det mig eller dem att 
vi se hvarandra? De vänta sig gåfvor från Baghdad af mig eller att jag skall 
stoppa i deras hand en toman eller två och jag har hvarken det ena eller andre 
att gifva dem. Sju år, hade han ej sett sina syskon och då han nu var i samma 
stad som [de] höll honom den persiska blygseln tillbaka att skynda sig i deras 
armar. Han var verkeligen villrådig; men som han insåg att det blefve honom 
omöjligt och svårt att vistas här omkring 8–10 dagar och röra sig på gatorna 
utan att  träffa någon af  sin slägt beslöt  [han] sig dock att bita hufvudet af 
skammen och  sjelf  söka upp dem  förr  än de  förekommo honom. Följande 
morgonen således skref han ett  litet bref och skickade det med vår ensamt 
quarstannade  tredje  reskamrat Kerbelain  (Ḥâggin hade  skyndat  sig  till  sitt 
eget hus)  till sina slägtingars närbelägna hus och genast derpå begifvit sig 
sjelf ut i staden. En timma ungefär hade jag sutit ensam i vår Khan, då jag 
fick besök af en ung gosse af omkring 17 år, med fina och klyftiga drag som 
jag sällan sett någon annan af hans ålder. Sedan han efter Selam hälsningen 
sutit sig till mig och efter korta complimenter, hvilka han tycktes sätta sig i 
allmänhet  öfver,  frågade  [han]  mig  hvarfrån  jag  var  och  hvilken  sect  jag 
följde, om jag var Sunni nämligen eller Shiiaʽi och på den fått af mig svaret: 
från Egypten och på den sednare Sunni, började anställa med mig en ordentlig 
examen om min föregifna sect och icke nog allenast i den utan äfven i Arab. 
Grammatica,  questionerade mig  hvilka  böcker  jag  studerat  och  hvilka  jag 
hade med mig och hvilka studier voro mest gängse  i Egypten etc. etc. Jag 
tänkte ofta under detta samtal snäsa af honom, såsom säkert hvar och en  i 
min ställning i Europa hade gjort, men å ena sidan intog mig för honom och 
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ursäktade hans näsvishet hans utomordentligt fina anlete och [å] andra sidan 
tyckte jag det var något så putslustigt uti han[s] i fullt alfvar gjorda examen 
att jag lät det gå och dels besvarade dels med gäck omgick hans spetsfundiga 
frågor, som han gjorde, såsom så ofta Orientalen i allmänhet och i synnerhet 
persern, för att fånga mig i min sect och få mig öfverbevisad om kufr. Han 
var en af de många skolgossar man ser öfverallt  i verlden,  som hunnit  till 
Conrectors  klassen  och  der  i  sin  Hebreiska  Grammatica  och  Ciceros  tal 
samlat all verldens lärdom och vishet och med den går i kamp med Conrec-
torn sjelf. Jag blef dock slutligen här trött på min Conrectorist och började 
snäsa  af  honom; men  fann  till min  egen  flathet  att  han  derigenom  ej  blef 
envisare och stött utan beskedligare och ödmjuk. Under detta samtal förund-
rade jag mig dock öfver de många böcker han sade sig ha läst och studerat i 
den Arab. Grammatican t.ex. eller rättare, han hade deri och i andra grenar 
af  Islam  lärdomen  afhört Mullor. Då man  i Egypten  t.ex.  sällan  finner  en 
yngling,  som vid hans ålder, har  läst mer än Agromiyé och Kafrawi, hade 
denne  studerat Alfiyé  och Moghni med många  comentatorer  af  dem utom 
hvad han läst i Fiḳh och sin egen sects lagvishet.270 Men i Persien studerar 
man dock i allmänhet vida mer än i det nuvarande Turk Arabien,271 och här 
ser man ofta  en  fader bära  en hallstarrig  son på  sin  rygg  till  skolan då  en 
fader i Egypten t.ex. ofta nekar och hindrar sin efter veta och Koran törstande 
son  att  bege  sig  till Azhar Moskén.272  I Arabien  träffar man  i  synnerhet  i 
Egypten ett vida större antal af Koran läsare, som kunna denna bok utantills 
och  recitera  den  perm  till  perm  utan  ett  enda  fel,  än  i  Persien;  men  här 
deremot ett vida större antal som äro hemma i andra vetenskaper. Jag har ej 
haft tillfälle i Persien pröfva huru väl de studerat och huru grundligt de förstå 
det myckna; men jag har anledning tro det Araberne äro grundligare, åtmins-
tone lära sig desse sednare nästan allt hvad de läsa utantills, hvad sällan är 
fallet hos Perserne; men då af Araber [man] träffar kanske blott en på 10 som 
kan läsa och skrifva sitt språk, finner man bland Perserne högst få bland alla 
classer  som  ej  kunna  det.  Och  hvad  persern  äger  framför  Araben  är  en 
gammal nationel Litteratur före Islam, och sagor om hjeltar från ovetenhe-
tens tid som ännu allmänt berättas och senteras.273 Emellertid hade under min 
lärda discussion med den unge mannen, som kallades Mirza ʽAli, en stor hop 
andre  unga  och  äldre  män  och  barn  samlats  omkring  oss  och  äfven  min 
reskamrat,  som härunder varit  i  sina  slägtingars hus,  infunnit  [sig] och de 
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började nu alla, tjocka slägten, som de voro uppmana mig alla att hoppacka 
mina  resbylten  och  flytta  öfver  till  deras  hus. Alla motföreställningar  och 
ursäkter och artigheter,  jag hittils hunnit uppsnappa af de mig omgifvande 
perser, voro förgäfves och togos ej till öron; jag måste nolens volens flytta 
öfver. Också måste jag tillstå att vårt quarter i khanen ej var öfver sig trefligt, 
icke just för det trånga och mörka hvalfrummets, men derföre att alla drängar 
och formän, som hörde till karawanen, togo sig rättighet att, sysslolöse som 
de nu voro, dagen igenom sitta inne hos oss för att dra en kaljan eller dricka 
en kopp the eller caffé eller i den kännbara morgon och afton kylan sitta om 
kring vår brasa och värma sig. Efter Persiskt bruk kunde dylika besök ej af 
och utvisas, hvilket jag åtminstone utom all tvekan gjort om de varit Araber 
och äfven nu med desse om ej af undseende för min reskamrat. Men om de 
varit Araber  hade  jag  säkert  funnit  större  trefnad  af  deras  sällskap  än  af 
desses. Jag kunde nämligen, oaktadt allt mitt Derwish sinne och min lust att 
umgås äfven med den lägsta klass af medborgare i alla nationer, under hela 
denna  resa  alldrig  få  annat  tycke  för mine persiske  formän  än  att  de voro 
drängar och gärna alldrig behandla dem annorlunda, då  jag bland Araber  i 
synnerhet i öknen alldrig kunnat anse en vägkamrat för annat än en god och 
trogen vän och jag har tyckt mig finna att den som vill komma till rätta med 
dessa  tvänne  nationer, måste  behandla  dem  så;  den  ena  som  drängar,  den 
andra som vänner. Nog af! vi flyttade öfver till privat huset, som låg vår khan 
helt nära och blefvo der anviste ett större rum, kalladt Khalwé, att bebo. Det 
var försedt med egen gård och egen vattenbasin, som dock nu stod torr och 
egen  vatten  cistern  och  eget  kök  och  andra  små  bequämligheter. Det  hus, 
hvari vi bodde, var  för öfrigt,  såsom de  fleste  i  Isfahan, hvilka  tillhöra en 
ansedd  eller  förr  ansedd  gammal  familj,  stort  och  omfattande:  deri  bodde 
ardertån (18) hela familjer, alla af en och samma slägt, och hvar och en af 
dessa familjer hade sin egen stora gårdsplan och sin egen trädgård och alla 
bequämligheter ett hus här anses nödigt äga. Det var således mera likt en stad 
än ett hus. Men så är modet här och det behöfs att i de ofta uppstående orolig-
heter och partifejder familjen håller tillsammans och är nära till hvarandra. 
De  särskilda  familjeboningarne  voro  förenade  och  tillgängliga  med  hvar-
andra förmedelst små trånga gångar, höljda af hvalf, hvarpå hus eller lider 
voro  byggda  och  liknade  fullkomligen  de  mörka  gångar,  som  gå  genom 
Sveaborgs  fästningsmurar.  Trädgårdarne  voro  stora  och  vidlyftiga  nog  att 

WALLIN V.indd   314 1.12.2014   11.35



315

besås med hvete och grönsaker och hvarje gård var försedd med en eller flera 
vattenbasiner  med  rinnande  vatten  utom  på  flera  håll  anlaggda  cisterner 
(ambâr kallas de här). Khalwét khâné, en sådan gård ligger vanligen på en 
plats i midten mellan de öfriga familjeboningarne och så långt som möjligt 
aflägset från gatan och grannbyggnader. Der samlas slägtens medlemmar till 
aftonglam och spel och bålen och andra nattidrotter och det är vanligen äfven 
gästrummet  för  främmande  och  derföre  det  bästa  och mest  utsirade  rum  i 
gården. Detta som nu anvisades oss var i sjelfva [verket] ett rätt vackert rum 
med ett stort Venetianskt fenster som upptog hela ena sidan af rectangeln och 
var  fullsatt med  dels matta  dels mång  färgade  små glasskifvor. Ett  sådant 
fenster såsom stundom hela rummet kallas här Urussi, ett nomen, som äfven 
ges åt våra vanliga Europeiska svarta skor, och tyckes påminna om Persiens 
vestliga grannland, hvarifrån det  lånat så mycket. Dess väggar voro till en 
del prydda med små inmurade spegelglas, hvarmed Persern särdeles älskar 
att pryda sina bättre rum och offentliga byggnader. Golfvet var belaggdt med 
en stor med röa figurer utprydd filtmatta, som betäckte det fulleligen åt alla 
sidor och afvärjde kölden af den sten utlaggda grunden. Här slogo vi nu våra 
bopålar ned och det var i sjelfva verket det bästa och trefligaste quarter, jag 
på långa tider bebott. Men vi fingo ej vara i fred. Utom det att utom oss en 
tredje  främmande  resande var  logerad, hade vi oupphörligen besök af den 
stora  familjens medlemmar  och  andra  af min  reskamrats  bekante  och  den 
lille Mirza ʽAli, som blifvit mig af sin far och af sig sjelf anvisad att gå mig 
tillhanda i allt hvad jag behöfde såsom t.ex. att hämta mig eld och vatten och 
mat från huset så ofta jag behöfde, lämnade mig alldrig en stund, vidare än 
då han gick att afhöra sina föreläsningar och äfven flera af dem försummade 
han  för mig. Men  sådan  är Orientalarn:  han  kan  ej  begripa  att  någon  kan 
önska vara ensam och äga en stund för sig sjelf och af välvilja och för att 
skingra en främmandes ledsamhet plågar han honom till döds med sitt säll-
skap och följer honom som en skugga och som ett slagg hvart helst han rör 
sig. Om aftnarne samlades alltid ett sällskap af 15 till 20 män omkring oss att 
förnöta tiden med prat. Mig sökte de alltid få in på stridsfältet af controversa; 
men som den  lilla Mirza  ʽAli och hans  far  sett  att  jag ej gärna gaf mig  in 
derpå voro de oftast artige nog att afmana de  frågande från dylika samtal, 
och oaktadt all deras kitslighet att komma åt mig lydde de dem. Jag å min 
sida förehöll dem Persernes opinjehet att ha gett ifrån sig sitt eget språk för 
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att lära sig ett annat, och när de ej häri lyckats hopblandat det ena med det 
andra till den smörja, som de nu tala. Det vanligaste svaret var att de gjort så 
för att deras ursprungliga råa språk skulle bli sött (shîrîn) och klart (faṣîḥ);274 
men en ung Seyid en skönskrifvare skyllde skulden häraf på deras Mullor: 
Iran hade fordomdags varit ett land långt framskridet i odling och bildning 
framför alle andre, så att  t.ex. alle de Propheter och Apostlar,  som i andra 
länder uppstått och predikat ej vågat sig hit in, i thy att de funno Iranierne 
framför  dem  sjelfve  i  vetenskap  och  konst.  Från  Iran  hade  Frangerne 
ursprungligen hämtat  all  den bildning,  som nu höjer  dem öfver  alle  andre 
nationer  och  så  Hind  och  så  Sind.275  Men  så  stod  i  grannlandet  upp  vår 
prophet, en hjelte, en pehlawen, som ingen kunde motstå och med ett bref 
blott eröfrade han Persien.276 Och så började våra mullor i sin sträfvan efter 
kännedom af den religion som nu blifvit deras och genomosade af all denna 
lärdom och, fåfänge som de voro, angelägne om att hölja och om kläda den 
i  termer  och  ord  från  dess  egentliga  språk,  börjat  inblanda  i  deras  eget 
ursprungliga  språk ord  från det  främmande och dessa hade  så  småningom 
öfvergått  till  folket  och  nu  blifvit  ett  ogräs med  så  djupa  rötter  att  det  ej 
kunde  tillintet  göras  med  mindre  hela  åkern  omplöjdes  och  vändes.  Ett 
sådant svar fick jag af denne Seiyid; men få voro de som delade hans mening. 
Sjelfve vår värd kunde ej af mina och min reskamrats föreställningar och råd, 
finna det nödigt att låta sin son Mirza ʽAli studera Shah-Nâmé och Ferheng 
och andra böcker af den gamla litteraturen:277 han mente arabiskan var nog 
och allt i allom, den är faṣîḥ och om gossen lär sig den följer Persiskan af sig 
sjelf. Det är sannt,  såsom Europas ännu vacklande och obegrundade språk 
behöfde det regelrätta Latinet och såsom Fransosen nu allt mer börjar inse 
nödvändigheten att i sitt ordnings styfva och i stereotypphraser kringkurtise-
rande språk inbringa något lif och någon anda ur Tyskans Gemüth och svas-
sande och hväsande och läspande emphas, så behöfde i sanning den i vildt 
rus sanslöst omtumlande Persiskan ur Arabiskans klara rena källa få sig ett 
glas  friskt  Sodavatten  till  bot  för  den  med  ruset  alltid  följande  stygga 
crapulan; men han förstod sig ej på medicinen; han läppjade blott bruset och 
fraggan af glaset och  lämnade det  friska vattnet,  som ej behagade honom; 
och så blott ökades hans os, och den crapula som förr bultat i hans hufvud af 
inhemska viner, och som han förstått att bota med ett nytt rus och en färsk 
Ṣobôh, bultade nu af utländska drycker, hvars crapula bot han ej kände. Men 
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hvem i verlden kan det ock förkännas att han hellre dricker Champagner än 
hem bryggdt? Persern har ännu åtminstone ej fått smak på hembryggd dryck 
och  i  den mån han är  finare och mera bildad,  i  den mån  föredrar han den 
utifrån inbragdte. Här i Isfahan är man i allmänhet dock mera huslig än i Dâr 
alʽilm  i  Shiraz  så  i  språk  som  i  annat  och  då  här  husmodren  och  hennes 
döttrar t.ex. ej blygas att sy sina kläder sjelfva och uppfylla sitt kall i köks-
spisen och  i andra husliga göromål, nedlåter sig alldrig en quinna  i veten-
skapssätet  till  så  låga  och  förnedrande  sysslor.  Isfahanern  förekom mig  i 
allmänhet förståndigare och mera beräknande än Shirazern, om Du vill, den 
förre prosaisk, den sednare poetisk. Den som i Shiraz har en summa öfver 
sina dagliga utgifter använder den på granna kläder eller gästabud med sina 
vänner;  i  Isfahan köper han sig derföre en boda på bazargatan eller någon 
annan fastighet, som han kan uthyra och då den förre har en stor garde-robe 
delar i Isfahan en man t.ex. med sin son eller sin bror eller kusin en gemensam 
pels eller kapprock eller annat plagg, som de kasta på sig hvar och en i sin 
tur för att visa sig på torget eller skydda sig mot köld och min reskamrat sade 
sig ha gjort den observation från de båda städerna att en främling och hvarje 
annan  i allmänhet hade svårt att  få vänner  i  Isfahan, men hade det  lyckats 
honom kunde han lita på dem och i Shiraz blefve han genast vid sitt första 
uppträde öfverhopad af dem och quäfd af deras smekningar och välkomst-
ningar, men det vore flamman af palmblad – de plåga mig just dessa dagar 
här – som lägger sig samma ögonblick den lågar upp. Oaktadt denna prosa-
iskhet äro dock Isfahans målare berömde och ansedde såsom de bäste i hela 
Persien och det förser äfven till större delen hela riket med sådane konstnärer 
och deras arbeten och i synnerhet skrifdons lådor gå till alla Österns länder. 
Om i den aftonkrets som dageligen samlades i vår Khalwé omkring kaljan 
och brasan och théet, ej fick aftonen slut med prat, framhämtades bredspelet 
och tärningarne, fullkomligen lika de hos oss brukade. Hittils hade jag ej sett 
dem i Orienten. Persern älskar spel, men spelar mest alltid på pengar, hvilket 
sällan, tror jag, alldrig är fallet med Araben och jag såg här vår värd sitta och 
spela  bräde  på  pengar  med  en  liten  14  årig  fader  och  moderlös  gosse  af 
slägten, som, sedan de mägtiga anförvandterne ”ätit” hans arf, nu, utomor-
dentligt quick och mundvig som han var, begagnades såsom ett skrattämne 
en falstaff af sina slägtingar, hvilke ännu hade hjerta tala om sin mensklighet 
att föda och uppfostra det arme barnet. Denne gosse infann sig i sällskapet 
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hvarje afton och så öfversedd han var af alle roade det med sitt outtömliga 
förråd på quickhet och bon-mots och gester och miner. Han var den underli-
gaste gosse jag i verlden sett och ehuru jag egentligen sjelf ej vet hvari hans 
underlighet  låg, ej mindre kunnat ge Dig något  sorts begrepp derom, kom 
han, såsom i sjelfva verket allt mitt plaider, af sig sjelf i min penna. Han var 
en stor vän af spel – det var det enda sätt, hvarpå han kunde få sig en egen 
styfver i sin ficka – och satt och svängde tärningarne till halfva natten med 
vår  värd;  han  tog  alldrig  humör  af  att  förlora,  han kastade  sina  slantar  på 
brädspelsbordet med samma lugn och samma quickhet, som han kastade sina 
ord; hans med spelare deremot  tog humör och  for ofta ut  i de vanligt  fula 
persiska ovettsorden; men gossen blef äfven nu lika lugn och lika quick utan 
att tillåta sig en vanvördande min eller ett gröfre ord. Dock måste jag säga 
Dig  på mitt  sällskaps  sägen  att  hvar  och  en  som  vann  honom  alldrig  tog 
pengar, men väl gaf honom då de  förlorade.  Jag kan ej  just  säga att dessa 
aftonsällskap voro mig särdeles angenäma i längden; de uttänjdes oftast till 
halfva natten och man har i ett persiskt sällskap ingen frihet. Man måste sitta 
hopkrumpen på sina knän, har ingenstädes att gå och röra sig om man och 
sätter  sig  öfver  convenancen  och  sitter  på  annat  sätt  eller  utsträcker  sig  i 
liggande ställning. Quällsvarden fram hämtades vanligen först då när säll-
skapet hade skingrat sig eller voro färdige dertill och de första dagarne förr 
än jag kom på det rådet att ute på torgen eller i Moskéer och Medreséer äta 
mig mätt af mellanmål, satt jag ofta och vakade med skrikande mage. Ofta 
äfven var maten sådan att  jag deraf ej blef väl och behagligen mätt och ej 
sådan jag önskade i en stad som Isfahan, der alla läckerheter stå att få för ett 
ringa pris. Vår oföränderliga quällsvard här var såsom mest  i hela Persien 
den älskade ris pelawen, ej kokad såsom i Arabien vanligtvis till gröt consis-
tens, utan med afsiladt vatten så att hvarje riskorn är särskildt såsom risen i 
vår risgryns korf. Denna anrättning är nationel för att så säga såsom Maka-
roni i Italien och beefsteken i England, eller den utgör hufvudanrättningen i 
det persiska köket. Och efter jag kommit att föra Dig in äfven här, så gif Dig 
tålamod att höra några ord ur detta heliga mat moders asylum, och  för att 
krydda  den med  persiska  liknelser  och  bilder,  så  kan  jag  ej  neka  att  jag  i 
deras kokkonst fann en före- eller afbild af deras språk och litteratur. Såsom 
en persisk skald alldrig kan säga en tanke, en idé rent och rakt fram, utan han 
omkläder den i grann brokig skrud af symboler och epitheter och så lunda 
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om- och genom arbetar den så att dess doft förflyger, att intet blir öfrigt för 
den läsandes och hörandes tanke och fantasi att sjelfana och sjelfkänsla, så 
ger Dig alldrig en persisk kock ett födoämne såsom det är rent och oförfals-
kadt; han antingen om kryddar det så med alla möjliga specerier ju flera ju 
bättre, att dess egentliga smak förgår och om stufvar det med andra ingredi-
enser att han sliskar bort det, eller han genomkokar det så att all dess must 
och styrka förgår. Så t.ex. kokar han sitt kött från morgon till quäll och när 
han framhämtar det är det lika utsuget, som vårt värdshus kött, hvarpå man 
först  kokat  soppa  och  sedan  stek  och  sist  stufning  och  äfven  så  är  det  så 
omstufvadt af grönsaker eller torkade apricoser och svetskon och annan torr 
frukt eller så utsliskadt med sött eller surt att man ej vet hvad man äter. Hans 
för öfrigt goda pelaw är särdeles starkt genomkryddad af kardemumma och 
ingefära och peppar och alla andra specerier som kunna uppräknas. Men den 
arme Persern! hans spinkiga sinne behöfver kittlas af glitter och det tål ej att 
höra  den  rena  sanningen  som den  är  och hans  fördärfvade mage behöfver 
kryddor att värmas och den tål ej en stark och oförfalskad föda som Arabens 
t.ex. hvilken smälter och älskar half- och helrått kött. Icke desto mindre är 
den pers. kocken, vore han man eller quinna, särdeles angelägen om att man 
berömmer hans konst och jag vet mig en gång då jag varit på gästning att jag 
under flera dagars tid derefter dageligen blifvit besvärad af min gästare sjelf 
med frågan om den och den rätten ej var ypperlig, som vi då åto i hans hus 
och min  reskamrat  sjelf,  annars en af de  fördomsfriaste af  sitt  folk och så 
föga fåfäng som en Perser möjligen kan vara, var alltid särdeles misstyckt 
om  jag  glömde  att  berömma  vår  quällsvards  anrättning,  som  han  kokat. 
Persern  är  i  allmänhet  vida mera  läcker  och  gurmand  än Araben  och  äter 
äfven vida mer. Men dertill bidragar väl hufvud sakligen hans friskare climat 
och för min del vet  jag mig alldrig och  ingenstädes  i Orienten haft så god 
appetit som i Persien. Men å andra sidan är Persern särdeles dietisk – han vill 
äta efter hvad han kallar medicins regler.278 Hvar och en tror sig vara medicus 
och förstå sig på hvad är godt och ondt för honom. Hvar och en känner sin 
constitution  mizâg  om  den  är  het  eller  kall  eller  fuktig  (ruṭâb)  eller  torr 
([oläsligt]) och hvar och en känner hvarje mats och hvarje frukts constitution 
om den är varm, kall, torr eller våt och alla de sammansättningar och combi-
nationer som deraf kunna göras och om mannen nu t.ex. [är] Ṣafrâwi, hvars 
constitution är het och torr så äter han alldrig annat än hvad han säger vara 
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kallt och fuktigt eller han är blodconstitution (damawi) och således het och 
fuktig så äter och dricker han det som är kallt och  torrt och är han balghami 
h.e. kall och fuktig förtär han hvad motsatt är, och är han sawdâwi kall och 
torr är hans diet motsatsen af dessa två. Det är på denna lära i hufvudsaken 
som  all  den  Persiska  och  öfverhufvud  all  den  Orientaliske  medicin  är 
grundad. Hvarje läkemedel såsom hvarje födoämne är sammansatt af tvänne 
af dessa egenskaper och hvarje mans constitution likaså, och om han faller i 
sjukdom är hans botemedel alla de saker som äro sammansatta af två af dessa 
blandningar, hvilka äro motsatta de två, hvaraf hans constitution består. Hvar 
och en tror sig känna sin constitution antingen af egen erfarenheten [eller] af 
rådfrågade  läkares  och  likaså  åtminstone  de  vanligaste  födoämnens  och 
läkemedels och, vare han sjuk eller frisk, afhåller han sig envist från allt det 
som han vet vara af samma egenskaper som hans natur och det är ofta löjligt 
att se till hvilken grad denna försigtighet sträcker sig. För [att] anföra Dig 
några exempel af de många jag sett så blef under vägen vår Kerbela reskamrat 
ansatt af mundskålla och under väl 10 dagar förtärde han intet annat än bröd 
och vattenmeloner; min reskamrat M. ʽAli hade blifvit angripen i sitt bröst 
redan de första dagarne af vår färd från Khanakin och sedan han länge men 
förgäfves ätit opium i dryga dosis och sedan äfven fått sig mundskålla tog 
han sig till att äta Granatäppel 12–15 stycken hvarje dag; men äfven det var 
utan verkan. Och för att än vidare anföra Dig något från deras rädda diet, så 
t.ex. den som dricker the om morgnarne tar lifvet af sig sjelf på kort; samma 
för öfrigt älskade dryck här bör alldrig förtäras på andra tider än på aftonen 
några timmar före eller några timmar efter maten och då de sågo mig äta bröd 
och ost och annat med mitt the, spådde de alle jag skulle bli sjuk deraf. Andra 
sammansättningar  mörda  på  fläcken  t.ex.  Melon  förtärd  med  honing  och 
surmjölk med caffe drucket derpå eller med Granat äppel och då jag till trots 
af deras medicin förtärde de två sista sammansättningarna, visste de ej hvad 
de skulle tänka om mig. Deremot älska de sammansättningar, som äro emot 
våra, så t.ex. äta de färskt smör med socker och surmjölk med salt och stuf-
vade  ärter med  sirap  och  frukter  före  den  bastantare maten  och  på  nykter 
mage sällan till efterrätt. Om jag funnit den Arab. medicin af brännjärnet af 
kamelstodsurin underligt och onaturligt och hans afvoghet mot all diet lika 
så omedicinsk så måste jag tillstå att den persiska medicinen och dess förfi-
nade  och  i  allt  iakttagna  inbillade  diet  lika  mycket  misshagade  mig,  så 
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mycket mer så som den egenkäre persern tror att han ensam äger och förstår 
medicinens vetenskap. Men i sjelfva verket äro de få i Persien som njuta af 
en  fullkomligen god hälsa och helbrägda constitution oaktadt deras  tjocka 
skägg och deras fylliga former och lemmar och jämnförde med så väl öknens 
som städernes araber, stå de efter i friskhet oaktadt de sednares oordentliga 
diet och i allmänhet magra lefnadssätt. Men jag har hållit Dig länge inom hus 
och har Du här under haft  lika  ledsamt, som jag  i min khalwé,  längtar Du 
säkert  ut  på  gatorna  och  torgen  af  det  stora  Isfahan,  som  oaktadt  all  dess 
förstörelse och  förfall  dock alltännu är den  största  stad  i Persien och med 
undantag af Constantinopel, den största jag sett i Orienten. Följ mig således 
öfver några af de största bazargator, der de yppersta frukter och Europeiska 
tyger  jämnte  Kashmir  shawlar  och  böcker  och  målararbeten  och  Ryska 
Samowarer (så kallas de äfven här) och svärd och kläder och de stora persiska 
skinnmössorna eller hattarne och de af lägre classen burna filt hufvudbona-
derna och allt annat af ”denna sophögs fåfänga” står utlaggdt och uppslaget 
i  behagligaste  ordning  och  oordning  för  att  locka  köparen  och mellan  all 
denna Österns och Westerns rikedom tänk Dig hopkrupen i sin lilla bodnisch 
en smed, en skräddare, en guld arbetare, en skomakare etc. och på den trånga 
taktäckta gatan trängsel och skrik och slagsmål och gräl och svordomar och 
ovett och tiggaren, som genast igenkänna Dig som främling och ansätta Dig 
och Du är säkert glad att ur all denna villervalla genom en stor präktig portal 
och öfver ännu en  lus marknads plats komma ut på det  stora öppna  torget 
Meidân Shah som i vidsträckthet ej ens står efter Isaks platsen i Petersburg.279 
Denna plats är en stor rectangel, hvars längre sidor gå i Norr och Söder och 
upptagas  den  förra  af  ett  på  midten  ungefär  stående  palats,  der  fordom 
Persiens Shaher  bott  och nu  Isfahans Guvernörer. Midt  emot detta  på den 
östra sidan står en vacker mindre moské, som nu dock är lämnad att förfalla. 
Det öfriga af dessa långsidor upptages af en mur, hvari i  två våningar rum 
och nicher  äro  inmurade med  fenster  eller  hällre  dörröppningar  åt  platsen 
hvars spetsiga hvalfbågar äro prydda med enkla och vackra målar arabesker. 
Nedra våningens rum äro ämnade till bodor, men stå nu toma så när som på 
de,  hvilka  ligga  högre  upp mot Norr  och  den  öfra  våningens  till  bonings-
platser för Shahens eller Guvernörens gardes soldater. Nu stodo alle desse 
toma. Den Norra  sidan  af  denna  plats  upptages  af  allehanda  präktiga  och 
sirligt med brokigt porcellan utlaggda portaler, som leda till olika bazargator 
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ā
h

 i
 I

s
f
a
h

a
n

, 
k
a
n

t
a
t
 a

v
 S

h
a
h

m
o
s
k
é
n

. 
L
it

o
g
r
a
fi

 a
v
 E

u
g
è
n

e
 F

l
a
n

d
in

 1
8
5
1
.

WALLIN V.indd   322 1.12.2014   11.35



323

och ett stort bala khané, en luftig kiosk eller vädringsplats under sommarens 
hetta.  Denna  Norra  del  af  platsen  upptages  af  ett  småsakers  torg  kalladt 
Kaiseriyé och midt emot denna på den Södra sidan står den praktfulla moskén 
Mesgid-i Shah, som upptager hela sidan. Som platsen står i Norr och Söder, 
men Mekkas kaʽbé och ḳiblé nästan i SW, var det nödigt för byggmästaren 
af denna Moské att omsvänga den så att den kom att  stå  i närmare halfrät 
vinkel med sjelfva platsen. Han byggde så en stor präktig portal, hvars sido-
murar uppta hela denna Sydl. sidan och från sjelfva Propyléen, som upptar 
midten af den, ledde här åtskilliga åt flera håll snedt gående vackra och utsi-
rade gångar  till  sjelfva Moské gården (ṣaḥn), som han ställde  i  riktning af 
Mekka  och  öfver  dessa  gångars  öppning  mot  gården  byggde  han  åter  en 
Propylé med fören vänd mot den egentliga mosken och mot kaʽbé. Detta är 
ett konstigt och bortblandadt byggnadssätt och ehuru jag, sanningen att säga, 
då jag inträdde genom den första portalen och sedan genom de ståtliga corri-
dorgångarne kom till gården med stora basin och  till sjelfva mosken,  intet 
afvigt märkte och intet krokigt och snedt vinkligt och ehuru man försäkrade 
att den stora konsten (månne äfven det sköna?) af byggmästaren  låg  just  i 
denna snedvinklighet, så kan jag ej neka att de båda portalerna sedda utifrån 
torget, den ena till och den andra från vänd och liksom ämnande löpa i hop 
med hvarandra,  intet angenämt  intryck gjorde på mig.280 Men präktiga och 
praktfulla voro dessa portaler och corridorer och sjelfva Moskén invändigt 
allt  utlaggdt  i  konstfullt  arbete med  färgade  porcellans  skifvor  till måleri. 
Det är detsamma måleri, som genomgår hela persernes väsende, som företer 
sig i deras kläder och mat som i deras litteratur och poesi och så bjärt och 
bestämdt  särskiljer  dem  från  de  vestligare  orientalerne.  Jag  hade  förr  sett 
ståtliga Moskéer  i  de  arabiska  länder  jag  besökt,  i  synnerhet  i  Kairo  och 
Almedina och Mekka; men  alla  dessa huru olika den  jag nu hade  framför 
mig! De  förra  förekommo mig  i  allmänhet  enklare  och  högtidligare mera 
architektoniskt  sköna  och,  för  att  säga  sanningen  talade  närmare  till  mitt 
sinne;  här  bestod  för mig  hufvudskönheten  i måleriet,  och  tvänne  konster 
förenade  bortblanda  hvarandra.  Som det  var  efter  en  fredagsbön,  som  jag 
första gången besökte denna moské fann jag den full af folk, som efter slutad 
bön i cotterier och sällskaper suto och pratade om dagens affärer och läskade 
sig med en kaljan eller refraichissement af kylande sherbet och frukter och 
månglare,  som  på  sina  portativa  diskar  sålde  alla  dessa  saker. Men  äfven 
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detta påminte mig om persernes allt genom gående måleri. Man satt här och 
politicerade om rikets och stadens angelägenheter  i Moskén; en så mycket 
tjenligare  plats  dertill  som  äfven  här  Fredags  Imamen  tagit  stadens  och 
provinsens  regeringstyglar  i  sina  händer.  Äfven  här  hade  efter  ryktet  om 
Shahens  död  tre  dagar  varit  oroligt  och  upplopp  och  bazarerna  till  en  del 
slutne; men sedan den från Moham. Shahs dagar här ännu sittande Guvernör, 
då  han,  såsom man  sade,  såg  att  stadens  innevånare  inget  förtroende  och 
ingen  lydnad  satte  till  honom  afsagt  sig  sitt  Guvernörskap,  skall  nämnde 
fredags Imam, älskad och aktad som han varit af folket, bragt lugn och ro i 
staden och dess omgifningar, så att nu inga upplopp här ägde rum och alla 
bazarer  voro  öppna,  oaktadt man  försäkrade mig  att  handelsmännen  ännu 
hade  sina  bästa  och  dyrbaraste  varor  gömda  i  sina  hus,  såsom  de  flesta 
husfädrar  sin  bästa  egendom  på  dolda  och  secreta  ställen  af  sina  gårdar. 
Wester om den Westra långsidan af torget ligga vidsträckta trädgårdsanlägg-
ningar,  likaledes de största  jag sett, an  laggda mera  i  likhet med Engelska 
parker än fransyska trädgårdar och genomskurna af gångar och vägar, som 
till  en del äro offentliga gator och beprydda med kiosker och andra bygg-
nader och Medreséer och af stora vackra vattenbasiner med till största delen 
rinnande vatten. De äro planterade i synnerhet med stora träd dels fruktbä-
rande dels andra såsom Cypresser och Piner och i synnerhet ett resligt rakt 
träd, som de kalla Tschenâr och mycket liknar vår björk utom att björken är 
löf och grenrikare och således skuggigare än dess Persiske broder. Dessa äro 
vanligen planterade i alléer som från en viss punkt vanligen gå ut åt fyra håll 
och bilda vackra perspectiver kallade Tschehâr bögh. Gårdarne af Medresé-
erna  upptagas  af  en  stor  vattenbasin,  rundt  omkring  hvilken  äro  blomster 
parterrer, hvars rosor dock nu voro fallne, och af hufvudsakligen Cypresser; 
men  rummen  som  rymliga  och  vackra  omgifva  gården  i  två  våningar  stå 
tomma. Kioskerne  som  stå  spridda  till  stort  antal  uti  dessa  trädgårdar  äro 
praktfullt uppförda i Persisk smak och utsirade med allsorts måleri och stora 
väggtaflor. Som dessa voro högre upp än att mina närsynta ögon väl kunde 
hinna och urskilja dem, vågar  jag ej  fälla något omdöme om dem; men på 
min reskamrats sägen, som var målare om ock persisk, ex professo, skola de 
äga stort värde och hvad jag kunde se deraf förtjente de allt hans beröm. De 
föreställde dels krigsscener, dels Shah ʽAbbas’ emottagande af främmande 
Gesandter, dels lag och sällskaper omkring brickan och glasen med sångare 
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och spelare och Shah ʽAbbas sjelf, som i dem alltid återkommer, skall vara 
porträtt och förekom mig förträffligt. Mindre fresco målningar lägre ned på 
väggen, mellan nicherna och dörrarne kunde jag bättre och närmare betrakta: 
de voro alla, som jag hann bese, mindre landskapsstycken, som ehuru med 
en visserligen felfri perspectiv, dock tycktes mig af föga värde. Men de skola 
ock vara  från  en  sednare  tid. Golfven  lågo belaggda med en  fin helmatta, 
som ehuru i århundraden trampad af Shahers och Derwishers fötter ännu såg 
ut som ny med de friskaste färger. Architekturen tycktes mig högst konstfull 
och invecklad i dessa kiosker, ehuru jag ej fick tillfälle att gå omkring i de 
otaliga rum och krokgångar, hvari de skola vara delade och de yttre prydna-
derna och siraterna voro i synnerhet rika och bländande. I synnerhet så i den 
så kallade  spegelkiosken, der väggarne  i  försalen och audiens  rummet äro 
hel och hållen i konstfullt arbete utlaggda med speglar. Det mest utmärkande 
förekommo  dock måleriet  icke  allenast  uti  de  egentliga  taflorna,  såsom  i 
Fyrtio pelar kiosken,281 utan det låg öfver det hela så architektur som panel-
ningar och fenster och spegelutläggningar etc. och jag kan säga att jag ingen 
städes sett något dylikt. Men äfven alla dessa kiosker stodo toma och blott 
en custos vandrade omkring med blek kind och  långt skägg som ett spöke 
och uppvaktade de besökare, som händelsevis komma hit, med en kaljan, för 
hvilken han erhöll en styfver. Inga andra custos eller ciceron pengar gåfvos 
honom och inga dylika fordrade han. Här och der drogo fram i trädgårdarne 
några dystra perser gestalter, kanske gående sin väg hemåt: för öfrigt var allt 
tomt. Men det var nu höst, sade mig mine följeslagare, och Shahen är död!! 
Ja när  skall våren  randas  för Perserne? och när  skall  en Shah sitta opp på 
deras thron? Alla dessa anläggningar, såsom den stora Meidan och Moskén 
skola vara från Shah ʽAbbâs’  tider och ehuru de sedan från hans dagar  till 
våra varit  lämnade för fäfot och utan alla sorts upphjelpningar och repara-
tioner, der de behöfvats, nej! man har till och med bemödat sig att förstöra 
dem såsom synes på åtskilliga figurer man öfversmetat, så har man dock ej 
lyckats få dem att falla och förstöras; de stå ännu och huru lutande till fall på 
flera ställen äro de ingen ruin, nej kanske det bästa Persien har att uppvisa i 
nutiden.282 Med  grämelse  såg  jag mig  ej  ha  tid  och  tillfälle  att  längre  och 
nogare vandra häromkring och bese allt med den uppmärksamhet  som det 
fordrade; blott trenne gånger hann jag mig hit och hvarje gång blott för korta 
stunder  och  Du  måste  derföre  hålla  till  godo  med  denna  knapphändiga 
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beskrifning Du fått nu [av] dessa minnesvärda monumenter från en nyare tid 
af den Islamska Orienten. Följ mig nu vidare på en vandring omkring i staden 
och tag Dig först en frukost med mig uti en medresé på en härlig doftande 
Melon och dem [sic] kalt färgade saftfulla drufvor och Beh äppel jämnte en 
fastare föda af bröd och kokadt får kött. Jag vet i sanning ej huru jag skall 
prisa Isfahans frukter såsom de förtjena och de granna bodor och stånd hvari 
de äro uppställda på det mest lockande sätt. Det var något så retande för mig 
som Nordbo att jag tyckte min appetit på frukter alldrig bli mättad och att det 
var ett ingrepp i min mages rättigheter och fordringar att här tillfredsställa 
den med  något  annat  än  frukter.  Lyckligtvis  voro  de  ock  billigare  än  allt 
annat och så snart jag kom ut från mitt husfängelse var mitt första göra att 
frossa på dem och jag blott förargade mig öfver Orientens styfva convenance 
att  ej  kunna  förtära  dem  under  det  jag  gick  på  gatorna. Dock  som  jag  nu 
färdades på aflägsnare gator och ej i trängseln på de stora bazarerna, stal jag 
mig ofta en bit i munden. Och för att ge Dig ett begrepp om dessa gator, så 
tro ej att på dem är samma rörelse och lif som på de allmänt besökta torg-
gatorna; dessa äro i hela Orienten, men här tyckte jag nästan mera än annor-
städes toma och ödsliga och Du går ofta långa stunder ja kanske timtal fram 
på dem på ljusa dagen utan att möta en menniska. Och hvad har Du under din 
vandring att fröjda Dina ögon med och fästa Din uppmärksamhet vid? Blott 
långa öde murar af grå lera och toma stängda portar, ej ett hus, ej ett fenster, 
ej en luftig lätt balcon, ej något af allt det Du är van att se i våra städer. Här, 
detta  gäller  hufvudsakligen  Isfahan,  äro  alla  boningsrum  och  alla  fenster 
invändigt och den fula gråa muren är det som ges till ögonfägnad åt gatvand-
raren. Man gömmer allt inom hus, jag vet ej af afvoghet och ovilja till den 
främmande  eller  af  rädsla  för  denna  eller  af  högaktning  och  vördnad  för 
husets och familjens helighet. Men hvad jag vet är att förskräckligen miss-
bytt är den främmande här som vandra utom de stora bazargatorna. På dem 
samlar  sig  ock  allt  så  till  arbete  som  till  nyhetskrämeri  och  politicerande 
öfver  dagens  frågor  etc.  och  staden  består  egentligen  ej  af  annat  än  dem. 
Derföre bär ock Isfahan i all dess vidlyftighet, såsom mer eller mindre alla 
Orientens städer, charakteren af en småstad med all dess squaller och nyfi-
kenhet. Här är allt uppslaget och utlaggdt i samma mån som allt annat är Dig 
gömdt. Och hvad skall  jag säga Dig om all den förfärliga förstörelse, som 
öfverallt möter Ditt öga så snart Du kommit ut från Bazarerna. De toma öde 
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murarne, som äro de enda Dig visas, äro sällan helbrägda, oftast samman-
fallna eller lutande till fall på flera ställen och oupphörligen får Du varningar 
af Din inhemske följeslagare att ej gå nära den eller den muren. Då vi kommo 
in  till  staden gingo vi ungefär  två  timmar mellan blott  ruiner och  i  sjelfva 
staden, i hjertat af den kan Du ej gärna gå 20 steg utan att se en ruin. Och 
hurudana äro dessa ruiner? Ej såsom de hvilka man ock i Egypten och Syrien 
ser i öfverflöd. Dessa sednare äro från en långt aflägsen forntid, som ehuru 
en  länk  i  evighetens  och  tidens  kedja,  dock  står  oss  så  fjerran  att  vi  föga 
kunna gråta öfver dess förfall – de höra till en utlefvad tid som vi tycke med 
rätta  dött  hän –  och hvem gråter  öfver  den utlefvade  gubbens  död? –  och 
dessutom är sjelfva materien i dem de stora stenblocken som likna hällor, i 
sig  sjelf  så  vördnadsbjudande  att  de  inge  det  unga  slägtet  all  tillbörlig 
aktning, de stå ännu såsom grafstenar och grafskrifter på de gamlas graf och 
vittna att äfven deras tid var god. Här äro ruinerna från gårdagen – af boningar 
och hus uppförda, som det tyckes, af deras herre blott för att ge honom nöjet 
af att få se dem förfalla, såsom barnet bygger sitt korthus, och man tycker det 
är synd att något alls ännu synes deraf, att något står quar som vittnar om den 
ursprungliga  uselheten,  att  de  ej  spårlöst  försvunnit  och  blandat  sig  med 
mullen och blifvit till lera som de från början voro. Så skulle man tycka dem 
grafvar af barn – och hvem gråter öfver deras död? men som de nu äro inge 
de den hämska känslan af en ynglings graf – och hvem är som ej gråter öfver 
den? Dessa betraktelser gjorde jag under en lång vandring öfver öde gator 
till de här bosatte Armeniers stadsquarter kalladt Gulfa, dit jag var nödsakad 
bege mig  för  att  få mig  snus.  Jag  hade  väl  från Baghdad  försett mig med 
denna vigtiga artikel till så stor quantitet som jag beräknade nödig för hela 
resan  genom  Persien  och  af  en  ypperligt  god  qualitet.  Men  genom  min 
reskamrats vårdslöshet hade den stora bläck burken, hvari det var inproppadt 
förkommit redan i Khanakîn. Af der handlande Judar fick jag mig ungefär 1   
af  den  sämsta  qualitet  jag  hittils  snusat  under min  peregrination  och  som 
detta  äfven började dra  till  slut här, måste  jag  söka mig ny proviant. Men 
Perserne  sjelfve  snusa  alldrig  och  jag  har  bland  alle  jag  sett  och  lärt mig 
känna af denna nation ej sett en, som förstått sig på denna ädla vara eller för 
den uppoffrat  sin  nationala  kaljan;  Jag måste  således  söka den hos Arme-
nierne i deras egna och afskilda quarter och detta förde mig till Gulfa, som 
jag annars föga kommit mig att besöka. Det är ett stort quarter omfattande, 
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såsom de  sjelfve  sade mig,  omkring 600  hus  armenier  och  skildt  från  den 
öfriga staden af ett stort vattenflöde (rûd khâne) som, ehuru nu ringa och låg 
grundt, under vårtiden skall svälla till en ordentlig flod. Det är ock derföre 
öfverbyggdt  af  en  ståtlig och verkeligen vacker  stor bro. Här  lefva Arme-
nierne i fullkomligt lugn och äfven aktade, så mycket de olika religionerne 
tillåta, af Perserne och efter mitt tycke äro ock i sjelfva verket Armenierne 
de bästa, såsom de förståndigaste och klyftigaste af Orientens Christne. De 
finnas, så som Judarne, i mest alla af Persiens städer och till stor del är all 
den  betydligare  handeln  i  deras  händer.  Deras  quarter  Gulfa  här  fann  jag 
trefligt och snyggt så i allmänhet mindre förstördt än andra i sjelfva staden. 
Hvarje gata var genom lupen af en kanal eller bäck med några quarters rent 
rinnande vatten och på brädden af den stora pil och andra träd. Rikligt förråd 
på kyrkor och kapell äfven ett nunne kloster, sade man, finnes här; men den 
trånga tiden tillät mig ej besöka något af dem. De vi kommo i beröring med 
voro fryntlige vänlige män ehuru de af mig togo dubbelt pris mot det vanliga 
på snuset och särdeles noga betraktade min kära näfverdosa med den anmärk-
ningen  sins  emellan  på  deras  eget  språk  att  den  vore  från  Petrow.  Mine 
tvänne Persiska följeslagare M. ʽAli och Mirza ʽAli vägrade ej att dra den 
kaljan  de  framhämtade  till  välkomnstning  såsom  bruket  är  i  hela  Persien, 
ehuru de såsom alle dess lands och sects män förklara allt orent som kommer 
ur  en  christens  eller  judes  hand  och  dömma det  rum,  hvari  någon  af  dem 
inträdt,  i  sitt  hus  till  sträng  rening med  vatten  och  rökelser. Turkarne  och 
Araberne äro dock nu ej mera så narraktiga; de lefva förtroligt nu med alla 
religions  bekännare  i  synnerhet  om  de  äro  af  deras  eget  land  eller  helst 
Asiater. Européen är allt ännu den som hedras med minsta förtroende – han 
kan  ej  vara  så  barn  som  asiaten  och  bemötes  alltid  af  honom med  retiré 
försigtighet och misstänksamhet. Men jag fick mitt snus maladt af en gumma 
och  ehuru  ingalunda  af  den  ypperliga  qualitet  jag  alltid  haft  lyckan  finna 
under mina förra resor här, var det dock bättre än det jag funnit hos Khana-
kins judar och – kaththor Allaho kheiroh skulle en Egyptier säga283 – det har 
räckt mig ända hit och torde ännu vara nog för någon månad. På återvägen 
härifrån besökte jag ännu några khaner i midten af staden, som voro berömda 
för deras bequämlighet och goda anläggning. I synnerhet behagade mig kara-
wanserai Gulshan en i hela Persien frejdad Khan och bebodd uteslutande af 
handelsmän. I alla Persiens städer nämligen äro utom de khaner, som närmare 
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och  speciellare  äro  ämnade  för Resande  äfven  en  stor mängd  sådana  som 
begagnas till Bazarer och bebos af, för att så säga dock som provison, gross-
handlare. De uppstoppa och utlägga sina varor  i Khanens rum vanligen på 
nedra botten och kunderne komma dit och handla. Och icke allenast khanerna, 
äfven  till  en  del  Moskéerna,  t.ex.  den  i  Mesh-hed  ʽAli,  ha  sina  gårdar 
ombyggda med murar hvari dylika rum (ḥögrá) äro anbragta till dylika hand-
landes bequämlighet. En sådan khan kallas här tâgir nîshân och ingen resande 
eller främmande ges plats uti en sådan. Här i Isfahan äro dylika khaner i stor 
mängd och väl  inrättade  efter  deras  fordringar h.e.  de  äro  rikligt  försedda 
med vatten uti  rinnande basiner och deras gårdar planterade med  träd och 
rosen  parterrer  och  portvakten  alltid  färdig med  kaljan; men  rummen  äro 
öppnings  och  luftlösa  hvalf,  som  få  allt  sitt  ljus  ur  dörren,  de  äro,  såsom 
äfven rummen i de khaner som upplåtas åt resande, bodnicher på en öppen 
bazar och huru kunde ock efter Perserns tycke få en bättre plats att bebo än 
på öppna torget, der han, en främling i landet, alltid har tillfälle till sällskap 
och alldrig behöfver vara ensam. Och förr än vi nu gå åter hem till vårt, jag 
kan ej neka, tråkiga aftonsällskap, så följ mig för att få en öfversigt af hela 
den stora staden, upp i den höga smala minareten af Shah ʽAbbas’ moské och 
kasta  en  blick  öfver  det  stora  hafvet  af  hus  och  bazarer  och moskéer  och 
trädgårdar och minaret och än vidare utåt det stora fält, som är omgifvet af 
höga bergstoppar, hvarpå Isfahan ligger och dess byar och granna dufhus och 
framför allt en blick på den förstörelse som fult och spotskt grinar mot Dig 
hvart helst  Du vänder Dig och med [sic] afstånden med Ditt öga och Du 
skall finna sannolikt hvad man säger Dig här att omkretsen af hela den stora 
staden är 12 farsanger och dess folkmängd af öfver 500 tusen; men afräkna 
sedan  allt  som  är  förfallet  och  påminn Dig  de  är  de  folktoma  gatorna Du 
vandrat öfver och Du skall som jag tycka Dig måsta afdra mer än tredje delen 
af de båda summorna. Hvad jag saknade i den för öfrigt och föga fröjdande 
utsigten voro de vanligen i andra Orientaliska städer så rikligen kringsådda 
Minareterna. Då man i Constantinopel t.ex. räknar 200 eller 500 (jag minnes 
ej rätt) ser man här blott omkring 20 och äfven dessa om och höga ej af den 
spensliga slanka och uppåt sträfvande architektur, som jag annorstädes sett; 
men den brokiga beklädningen af harlequins lappar i porcellan fattades här 
lika litet på densamma och moskéerna i Baghdad och andra städer af arabiska 
Iraḳ, der, såsom sagds, Persisk bildning och sinne inträngt. Sedan jag kommit 

b r e v  ·  3  a u G u s t i  1 8 4 7  –  8  j u l i  1 8 4 9

WALLIN V.indd   329 1.12.2014   11.35



330

G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

ned från den höga och trångtrappiga minareten smakade en förfriskning väl 
ur  Isfahans  prisade  och  verkeligen  välförsedda  sockerbagarbodor  på  alle-
handa slags confect, men i synnerhet på sylter och inlaggd frukt och rosber. 
Sedan jag här gjort mig ett sött mellanmål begaf jag mig trött hem och förar-
gade mig  öfver  att  ej  ha  sett mera  och  flera  af  Isfahans  sevärdigheter,  af 
hvilka i synnerhet tvänne de så kallade gungande minareterne.284 Desse skola 
vara tvänne nära hvarandra stående minaret så beskaffade att om en person 
står uppe på det ena och rör på sig i skakande rörelse den sjelfv så väl som 
den andra närstående minareten kommer  i  samma skakande och gungande 
rörelse som den. De skola ligga ungefär en farsakh utom sjelfva staden och 
vara förfallna och i dessa tider af Shahens död sade man det ej vara rådligt 
för mig att bege mig dit ut. Det var ock föga tid dertill; ty sedan våra formän 
dageligen under vår sejour här upprepat och bestämdt hvarje morgon dag till 
affärd blef det slutligen alfvare af den 18 November efter 10 dagars hvila här 
i, för att så säga, Persiens hufvudstad. Det är samma förhållande mellan den 
och Teheran som t.ex. mellan Moskwa och Petersburg och mellan Åbo och 
Helsingfors och mellan den gamle modren och dess unga dottren, som växt 
gumman öfver hufvudet. Om aftonen vid solens nedgång stodo våra tvänne 
ök  sadlade och  lastade och allt  var  färdigt utom min  reskamrat. Han hade 
ännu den vigtiga  Istikhâran att göra den narren! som om nu sedan allt var 
färdigt och beredt till afresa, han skulle kunna vända om äfven i fall af olyck-
ligt omen – Koran uppslogs och en vers eller två lästes under det uppslående 
fingret och öfversattes af Mirza Ali och som orden egentligen ej kunde tydas 
till godt eller ondt frågade ock, sanning att säga, föga någon derom och min 
reskamrat  gick med  lutadt  hufvud  under  den  heliga  boken  upplyftad  i  en 
quinnas hand och tog ett sött och kyss rikt afsked af den vidlyftiga slägten, 
hvilket  jag  undan  drog mig  föregifvande  att  slikt  ej  vore  brukligt  Isfahan 
araber och ”förr än den svarta nattens korp ännu utbredt mörkningens kind 
öfver verldens ändar”285 suto vi på våra ök och lunkade fram på Isfahans öde 
mörka gator  för  att  söka vår väg öfver öknar och  fält  till Shîrâz, Persiens 
vetenskapssäte.286 Omkring  två  timmar  hade  vi  att  vandra  öfver  gator  och 
sedan genom en del af Shah trädgårdarne för att hinna ut på fria fältet; men 
äfven här gjordes ej halt  till natten; vi fortsatte marshen oafbrutet  till dess 
”Allmaktens nyckel mästare öppnade dörren af verlds alltets skattkammare 
och solens guld ut ströende hand drog stjernornas ädelstenar under skörten 
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af  sin  glans” då vi  hunno  till  vår  första  station Mahjâr,  ett  det  största  och 
bequämligaste  karawanserai  jag  någonstädes  sett.  Man  måste  i  allmänhet 
berömma Perserne för de många och ofta stora khaner man finner på vägarne 
utom de i städerna till resandes och deras öks bequämlighet och häri fann jag 
Persien bättre försett än något annat land här.287 Dessa khaner äro nästan utan 
undantag uppförda af enskilde män för den goda sakens skull eller åt Herren 
(fi sebîl Allah) eller för att uppfylla något heligt löfte (nadhar) eller för att 
vinna himmelriket i allmänhet.288 Derföre tages ock alldrig i dem någon logi 
penning af de som der vika in och en naturlig följd deraf är att de förfalla 
småningom;  ty  ingen  reparerar  de  bristfälligheter  tiden  efter  hand  gör  på 
dem.  Om  dessa  khaner  å  ena  sidan  vittna  om  större  communication  och 
rörelse i allmänhet i landet, äro de å andra sidan här ock nödvändigare än i 
flera  andra  Orientens  land  i  anseende  till  landets  friskare  klimat  och  jag 
måste tillstå att, så vida hällre jag lägrar och sofver på öknens sand och i det 
fria, dessa khaner i all deras förstörelse oftast voro mig särdeles välkomna 
till skygd mot köld och oväder. Här nu på vår första station i Mahjâr hade jag 
först  tillfälle att  skåda öfver den karawan,  i hvars sällskap vi  tågat ut  från 
Isfahan: Den hade betydligt hopsmält från dess första talrikhet. I Kengawar 
redan, hade det stora antalet af Teheran boar och andre från Nordligare trakter 
af Persien skiljt sig af och med dem äfven vår orolige Herat Derwish för att, 
oaktadt allt sitt förakt för Shaher och furstar bege sig till Shahens stad; vidare 
hade under vägen stora skaror aflägsnat sig för att bege sig hvar och en till 
sina respective hem och här i Isfahan nu hade äfven en betydlig del stannat. 
Icke desto mindre utgjorde vi ännu en skara af öfver 1000, ty Shiraz boarne 
äro i allmänhet flitigare vallfärdare än andre. Äfven hade vi fått någre nye 
följeslagare från Isfahan, som hade legat ök af vår forman och sålunda voro 
för  att  så  säga våra  reskamrater. Af dem äfven ett  sällskap af 5 Armenier, 
såsom vi redan erfarit af vår forman i Isfahan; men ett under natten från en 
af dem tydligen hördt och rent uttaladt job twoju mat289 försäkrade mig ha en 
landsman till reskamrat och ehuru nyfiken jag var att få se honom vann dock 
sömnen öfver nyfikenheten och jag lade mig till lur kort efter solens uppgång. 
Under hela vår färd från Kirman Shahan hade vi följt den goda och låflige 
ordning att resa och färdas om dagen och hvila öfver om natten. Men detta 
hade ej varit med våra formäns goda vilja; de hade följt denna marshordning 
af tvång; den osäkra vägen och fruktan för fiender hade förmått dem härtill. 
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Detta är ock tvärt emot Arabens bruk; har han en fruktad och osäker väg att 
göra,  stryker  han  alltid  öfver  den  i  nattens mörker  och  tysthet  och  säger: 
natten är abo sâtir och har persern en farlig väg att gå går han den om dagen.290 
Men den förres lättfotade kamel stiger så lätt  i vare sig på hård eller mjuk 
botten att dess fjät ej höras på en alns afstånd och den sednares lumpfotade 
mulåsnas stampande steg höras vida omkring om ock dess herre kunde förmå 
sig att afkläda djuret dess skramlande bjällror. Nu börjades en annan ordning 
som iakttogs ända fram till Shiraz och derifrån vidare till Abu Shîr. Vi lastade 
middnattstid, ofta redan tre fyra timmar efter solens nedgång och marsherade 
natten  igenom  så  att  kort  efter  solens  uppgång  vi  hunno  fram  till  station. 
Denna marshordning är den vanliga  i  hela Persien på  alle  tider  af  året,  så 
onaturlig den ock förekommer mig. Att de under den heta sommaren följa 
den, har jag intet emot ehuru jag föredrar Beduinens att äfven denna års tid 
gå om dagen; men jag fick ofta under färden rätt kännbart inse oförståndig-
heten  af  att  följa  den  under  den  kalla  hösten  och  vintern;  dock  jag  [led] 
kanske mindre än de fleste andra, men det gjorde mig ondt att se de arme små 
barnen och quinnor  (dock dessa  tyckte  jag det var  rätt  åt) och gubbar och 
andre som föga kläder hade att skydda sig, sitta på gränsle på ökets rygg och 
skaka tänder af köld. Jag vill ej nämna förlusten af att ej få se landet och dess 
landskap byar jämnte många andra olägenheter som följa med denna förvända 
resordning, hvaraf i synnerhet brist på sömn. Dagen uppgår dock vanligen på 
station med caffe och the kokning och matlagning och jag har ännu dessutom 
i Orienten kunnat väna mig vid dess dagssömn. Som vi följande dagen efter 
den halft genomresta natten hade ännu någre timmar att gå i dagsljuset för 
att hinna vår station i den större staden Komishé, hade jag tillfälle betrakta 
våra nye reskamrater från Isfahan och bland dem i synnerhet min job tivoju 
mat – landsman från förra natten. Klädd i vacker grå Europ. kapprock med 
lång öfverkappa och fordrad med skottskt ylletyg och under den Rysk Tschi-
nownik surtout med stånd krage och högklackiga Eur. stöflar på foten, ingaf 
han mig först öfvertygelsen af att han var verkeligen Rysk och Europé; men 
när  jag  sedan  betraktade  hans  höga  svarta  Persiska  skinnmössa  och  hans 
anletsdrag  och  i  synnerhet  hörde  honom  tala  Armeniska  med  sitt  följe, 
tviflade jag på mannen och då en af dem, som har, som det tycktes, sin herres 
värja vid sin sida, frågade mig hvarfrån jag var på Persiska, svarade jag jag 
var Arab  från Egypten och  fortfor deri ända  till  slutet af vårt  ressällskap  i 
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Abu Shir, derifrån han begaf sig till Bombay och Calcutta och jag till Basrá. 
Tvänne andre reskamrater hade vi fått i tvänne handelsmän från Isfahan och 
med dem såsom rentrogne gjorde vi reskotteri för några dagar. Men jag vill 
ej uppehålla Dig med alla småsaker, för hvilka Du föga torde intressera Dig, 
än mindre uppräkna för Dig namnen på de stationer der vi togo in. De voro 
på denna väg till största delen obetydligare byar och lika ofta enstaka stående 
khaner.  Trakten  var  ock  mera  öde  och  vi  [gick]  långa  sträckor  ofta  flera 
nätter öfver oodlade fält och genom berg och pass, gjorde en omväg af två 
dagar för att undvika en skarpare köld på snöbelaggda berg, hvaröfver den 
gerada och genare vägen skulle gått och ehuru vi ansågo i allmänhet denna 
väg  som  säker  för  anfall  af Nomader,  hvilka  nu  dragit  sig  Söderut  undan 
kölden, blefvo vi dock på ett ställe tämmeligen skrämde af kringkastade och 
spridda  lastsäckar  och  packpåsor  jämnte  kringströdt  caffe  och  sockerbitar 
och  annat,  som  vittnade  att  här  en  karawan  blifvit  plundrad  och  dess  last 
delad som byte mellan dess plundrare. Dock gingo vi oantastade fram så när 
som på några små tjufverier och snattningar, som gjordes om aftnarne i kara-
wanen, men dock alldrig träffade mig eller det följe, hvari jag befann mig. 
Vi hade mest oafbrutet  vackert  väder och  thermometern  stod vanligen om 
morgnarne på Nollpunkten och sjönk alldrig under -3°, äfven sluppo vi äta 
regn så när som på några stänk och vattenflöden hade ännu ej hunnit öka sig 
så att de skulle hindrat och uppehållit oss på vägen om de ock understundom 
voro besvärliga att öfvervada och natten mellan den 28 och 29 passerade vi 
de gamla ruinerna af Takhti Gemshîd,291 som det sved mig i hjertat att ej få 
betrakta och helst med en blick jämnföra med dem jag sett i Egypten och så 
anlände vi, mötte af otalige gratulanter med: ziiareti Shuma ḳabôl  till häst 
och till fots,292 i den större staden Zerḳân (jag vet ej rätt Zerḳân eller Zerḳâre 
ty i anseende till i synnerhet Shirazboarnes förblanding af dessa ändelser har 
jag alldrig hört annat än det sednare uttalat) den sista station före vårt mål af 
denna färd. Här nu skrämde man oss, såsom i sjelfva verket under hela vägen, 
med  den  förskräckliga  oordning  som  skulle  råda  i  sjelfva  Shiraz  och  de 
upplopp, som der ägt rum först vid Shahens död och ehuru i går begifvit sig 
härifrån  på  väg  dit  en  från  Teherân  kommen  man  i  egenskap  af  vicarius 
(nâʼib)  för  den  af  den  nye  Shahen  till  Guvernör  utsedde  prinsen  Behrâm 
mirza, spådde man att intet lugn och ingen [ro] skulle af honom kunna åter-
ställas i den uppstutsiga staden och dess folks oroliga och envisa sinne. Här 
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begingos om aftonen åter någre stölder af, som man sade, enkoms i denna 
afsigt hit ankomne Shiraz tjufvar. Men huru som helst hade vi intet annat råd 
än att lasta och bege oss på väg. I första morgonskumrasket närmade vi oss 
småningom Shiraz och som det var friskt väder och tämmeligen kallt hade 
flere af karawanen stigit af för att med gång värma sina styfva lemmar och 
bland  [dem] äfven en af Armenierna,  en handelsman  från  Isfahan,  som på 
egen ståtlig och [sic] häst begaf sig till Shiraz för att utkräfva en skuld. Han 
hade stigit af och gick till fots ledande sin häst vid tygeln. En af de medföl-
jande herrar tjufvar (ḥaḍharât-i Alwâṭ som de här kallas) hade kastat sig öga 
på hästen och flinkt som hans öga, kastade han sig sjelf upp på djurets rygg, 
ryckte tygeln från dess herres hand och gaf det tyglarne och satte af i sporr-
sträck framåt förbi karawanen. Armeniern blef så förbluffad af den hastiga 
manövren att han gaf från sig blott ett meningslöst skrik af förundran och en 
lång stund förgick innan han underrättade vår forman härom. Denne, så snart 
han fått höra den flinka stölden, gaf sporrarne åt sin unga Arabiska hingst 
föle och  satte  efter  tjufven,  hann ock honom nära  staden och  återhämtade 
hästen  med  dess  ägares  korssäck,  som  innehöll  hans  bagage.  Utan  andra 
äfventyr kommo vi nu genom Turkpasset ut från de berg, som omgifva den 
stora slätt, hvarpå Shiraz ligger och skådade staden omgifven af sin mur och 
dess  små  torn  dock  äfven  denna  stad  utan  att  ge  den  vackra  utsigt  som 
städerna  i  Syrien  och  Egypten.  Hvad mera  behagade mig  voro  de många 
trädgårdar och anläggningar, som lågo på fältet och med sina långa slankiga 
ännu och alltid gröna Cypresser påminte mig om mitt hemlands evigt gröna 
skogar af tall och gran. Här nu på öppna fältet möttes vi af stora skaror gratu-
lanter och som vi nu hunnit min reskamrats hemort, fann han bland dem flere 
sine  vänner  och  slägtingar,  som  foro  af  med  sig.  Han  lemnade  mig  med 
uppfordran att  följa min forman och  i hans hus vänta hans ankomst. Detta 
gjorde jag ock. Vi kommo öfver det stora fältet in genom en mindre stadsport 
och  hade  ännu  att  vandra  fram  öfver  några  trånga  gator  förr  än  vi  hunno 
nämnde gård. Här nu under de söta välkomsthälsningar, hvarmed formännen 
emottogos  aflastade  jag mitt  ök  i  en  knut  af  gården  och  satt mig  på mitt 
bagage  att  afvänta min  reskamrats  ankomst.  Du  kan  föga  tänka Dig  huru 
förfärligt nedslående i Orienten en främmandes ankomst är i en främmande 
stad. Om man  i Europa blir plågad af allt  för många värdshustjenare,  som 
hvar och en med den största påhängsenhet inbjuder och nästan med våld drar 
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Snöklädda bergstoppar bakom Shiraz. Fotografi av Arnold Wilson 1911.
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den resande till sitt hôtel, så blir man här intagen af en förfärlig och hämsk 
känsla af ensamhet och öfvergifvenhet, som kännes så mycket djupare af en 
Europé i synnerhet i en stad, der han vet att ingen finnes af hans verldsdels 
män. Jag har ofta, ofta fått röna denna känsla; men här kanske mer än annor-
städes: i thy att jag förr alltid varit fullkomligen ensam och derföre haft att 
bestyra med att  få mig quarter. Här nu hade [jag]  intet att bestyra om;  jag 
hade blott att  sitta och vänta och öfvertänka att  jag nu var  i en orolig och 
upprorisk  stad,  der  ingen  fanns  som  styrde  och  der  hvar  och  en,  men  i 
synnerhet en  främling som jag, var utsatt att bli en pris  för  första  tjuf och 
bandit,  som  behagade  ansätta  honom.  Lyckligtvis  blef  jag  dock  ej  alltför 
länge lemnad åt mig sjelf och mörka betraktelser: jag blef snart helsad af en 
ung man, med tillfrågan om mitt namn. Då han på det förnam att jag var den 
man han sökte, uppfodrade han mig att lasta upp mitt bagage och följa sig. 
Jag gjorde så och vi gingo af och sedan vi passerat några trånga gator, stan-
nade vi vid en port. Bagaget fördes derin och jag fann mig på en stor gård 
full med folk och rörelse och stånd och bodor såsom en lusmarknad och på 
midten af denna gård höjde sig en Moské med minaret och en kupol öfver en 
af de många i Persien som helgon ansedde Imâm-zâdéer. Jag förstod genast 
att  jag var  inne  i Shiraz’  frejdade Tschehâr  tscherâgh. Här nu  intransporte-
rades mitt bagage i en boda, som beboddes af en i den arbetande skönskrif-
vare och sedan detta för sig godt inbjöd mig min främmande följeslagare att 
vidare följa sig till närmast in vid liggande boda, som jag sedan förstod vara 
hans. Här  fick  jag mig en plats  jämnt så stor  som  jag behöfde  för att  sitta 
hopkrumpen på mina knän och när jag väl tagit min position blef jag lämnad 
ensam med en hop små gossar, som suto och arbetade eller lekte med penslar. 
Som denna boda var en Målares roade jag mig med att bese allehanda af hans 
arbeten  i  synnerhet vackra  skrifdonslådor och när  jag  fått nog deraf att  se 
omkring mig på den stora gården eller rättare torget. Så hade jag sutit ungefär 
en  timma,  hvarunder  de  små  lärgossarne  växlat  smått  ord  och  ovett  med 
hvarandra,  då  småningom,  sedan  de  unga  sinnena  blifvit  uppvärmda med 
ord,  orden  följdes  af  på hvarandra kastade papplappar och  sedan  trädbitar 
och slutligen stenar och allt annat hvad den lilla handen räckte. Och när man 
ej  fann  kastämne  så  fort  och  så mycket man  önskade,  steg man  upp mot 
hvarandra och så kom man här  ihop. Tvänne de största gossarne om 15  år 
togo  hvardera  parti  den  ene  af  ena  sidan  och  den  andre  af  den  andra  och 
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såsom i Iliaden tvänne krigshärar plötsligen stanna och dra sig tillbaka från 
en  hätsk  strid  för  att  ge  rum  och  beskåda  en  envigskamp  mellan  tvänne 
hjeltar,293 så äfven här. De tvänne store gossarne fattade hvarandra i lufven, 
sleto sönder hvarandras kläder och kämpade dugtigt om i den lilla bodan tills 
den ena fick sig en rätt upp på näsan så den sprang i blod och blef utskuffad 
ur bodan ned på gatan. Härmed kom nu mästaren, min följeslagare, tillbaka 
och skyndade sig upp i bodan och frågade hvad var å färde allt med tämme-
ligen  lugn. Härunder denna  scenen  lät han af  en af gossarne hämta  sig en 
kaljan och satt och drog på den troligen för att lugna och hejda sitt innre, som 
dock up[p]enbarligen kokade vid tanken på hvad grann bods gubbarne skulle 
säga  om detta  spektakel. Examen var  emellertid  gjord  och  tycktes  ej  veta 
ännu hvad han  skulle göra. Han drog allt  längre och  längre  rökar  från  sin 
kaljan och gjorde allt ännu då och då en fråga för att, som det tycktes, ej visa 
sig flat och obeslutsam för de modige gossarne. Den sista frågan var till den 
äldsta gossen hvarföre han ej, då han såg hvartåt det lutade, kommit och sökt 
upp honom, mästaren, för att komma till sin boda och lugna de unga sinnen. 
Gossen svarade: jag ville så göra, men hoppades sjelf, förrän I skullen infinna 
Eder,  få de ostyriga gossarne stillade! Nu hade grytan hunnit kokpunkten. 
Rasande flög mästaren upp och började först med egen hand tuffla om den 
sistsvarande gossen och sedan de öfrige hvar och en i sin tur, sedan satte han 
sig åter till kaljan och drog några rökar och upprepade halfhögt gossens sista 
svar och sedan smått allt högre och högre, såsom ungefär tjuren hvässer sina 
horn till strid, och när hans sinne blifvit tillräckligt hvässadt deraf flög han 
åter upp och fick i en käpp och nu bar det till att klappa gossarne på ryggen 
med den. Och sedan åter kaljan och sedan åter hornhvässning med det imper-
tinenta svaret och så åter en bultande och floggning om de ostyriga gossarne 
och Gud vet hur länge han hållit på med dessa alla rot[e]rande rörelser mellan 
kaljan  och  käppen  om  ej  händelsevis  en  kund  kommit  i  bodadörren  och 
frågat  efter  skrifdons  lådor.  Handel  och  köpslagan  kommer  äfven  den 
trögaste Orientaler  att  röra  sig;  den bringar Araben upp  från hans  älskade 
pipa och kopp och beduinen från hans brasa och perserne från kaljan; den är 
ett movens sine gerum.294 Sedan handeln var gjord och den i fickan stoppade 
förtjensten uppfryntat den uppbragte målaren och han något städat om sina i 
oordning komna kläder och ordnat sina af förargelse förvridna drag i deras 
vanliga artiga och finpersiska positioner, kom han slutligen i håg mig, som 
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under  allt  detta  sutit  i min  knut med  oförändrad mine  och  högeligen  glad 
öfver att så snart få se ett så vackert profstycke på hoppfulle unga Shirazer 
och deras hetlefrade sinne. Jag uppmanades att följa honom och nu bar det 
af  öfver Moské  och  lusmarknadsgården  ut  på  gator  och  sedan  vi  passerat 
några  af  dem  och  sedan  en  gammal  förfallen  större  Moské,  stannade  vi 
utanför en port, der min följeslagare bad mig träda in och dermed lämnade 
han mig. Utan att besinna mig ämnade jag burdus gå fram genom den, såsom 
öfverallt i Orienten, i krokar byggde portgången för att komma in på gården 
och se hvad hus och menskor der voro; men jag blef plötsligen hejdad i min 
gång af en liten svart slaf med den anmärkning: jeh! skall du så burdus störta 
in  i  främmande hus? Och dermed gick han fram på gården och aflägsnade 
derifrån de af husets quinnor, som möjligen voro der, och sedan han så rensat 
vägen, kom han tillbaka till mig der jag stod i portgången, och bad mig träda 
in.  Jag  steg  så  fram på  en  stor  öppen gård,  hvars  bakgrund upptogs  af  en 
större trädgård och förgrund af en stor vattenbasin, der just nu åtskillige af 
husets medlemmar höllo på att göra sin tvagning till middagsbön, hvars tid 
var  inne.  Ibland dem  fann  jag  äfven min  reskamrat M.  ʽAli,  som, när han 
besvarat  min  hälsning,  började  ursäkta  sig  att  ej  sjelf  ha  kommit  för  att 
afhemta mig: han hade kommit först här bland slägtingar och vänner, som ej 
släppte honom ut och med våld tvungit honom till tre dagars sittningen, som 
åligger  hvarje  från  öfver  en  kort  resa  hemkommande  Perser.  Han  hade  i 
Isfahan pluttrat bort alla pengar han hade på uppköp af småsaker till presenter 
åt  sina närmaste  slägtingar och vänner  i Shiraz och  som han  sålunda kom 
med tömd kassa till sin hemstad, hade han fattat det manliga storsinta beslut 
att sätta sig öfver detta låfliga bruk af tre dags sittningen, så mycket mer som 
han inga pengar hade att uppköpa den kaljan tobak och det the och socker, 
hvarmed vid dylika tillfällen de besökande måste uppvaktas, och hans kusin, 
i hvars hus han nu var, och der denna etikett skulle för siggå, ej, efter persisk 
sed,  fann  för  godt  att  emottaga  och  undfägna  sin  anförvandts  gratulanter. 
Men då han kungjort sina slägtingar nu detta sitt beslut om ock ej omstän-
digheterna af sin kassa, hvarom i allmänhet ingen Perser upplyser en annan 
och  allra  minst  sin  slägt,  hade  de  föreställt  honom,  hvilke  onda  baktal  i 
staden skulle uppstå om honom och dem i fall han envisades i sitt beslut och 
huru hvar och en skulle utropa: den gemene! vi önskade af honom blott en 
kopp thé och en kaljan, men äfven från det flydde han. Af dessa och dylika 
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föreställningar  bragtes  hans,  under  ungefär  ett  års  vistelse  bland  Araber 
förvända sinne, till förstånd och eftertanke och han anmodade sin vän, ofvan-
nämnde målare, att gå i förskott för honom för tobak och the och socker. Och 
denne,  som  sjelf  råkade  vara  utan  pengar,  bar  en Ferheng,  som han  ägde, 
värd 25 Rb. B:co till torgs och sålde den för 12 Rb. för att, Gud vet! hjelpa 
sin vän ur förlägenhet eller ej visa honom det hans kassa var tom. Men detta 
skall vara vanligt bland Persiske vänner, de, som mest alle Orientaler, tycka 
ej om i sina vackra språk det fula ordet Nej men så mycket mer lögnaktiga 
och undvikande omsvep. – Sedan emellertid min reskamrat gjort sina ursäkter 
på gården der vi stodo bad han mig stiga in i främmanrummet och jag trädde 
in der i en dylik urussi som den hvilken vi bebott i Isfahan, blott större och 
mer och sirligare utprydd med målerarbete (naḳḳâshi). På den långsida som 
stod emot kible väggen, hvilken hel och hållen upptogs af det stora med till 
en del färgade glas och till en del med papper i stället för sönderslagna rutor 
utlaggda  fönstret, var  i dess midt en vacker  liten niche  liknande en kamin 
med vackert [...] utarbetade vändor och taket lika nätt utsiradt i färger och 
figurer  och  panelväggarna  af  en mans  höjd  utmålade med  sina  gardiner,  i 
hvars fåll och veck små fresco målningar af dock klumpsig [...] hand, mest 
ur Leila och Megnôns saga.295 Det hela var nätt och väl anordnadt och när 
mattorna nu till blifvit utbredda var det ett ej otrefligt rum. Blott saknade jag 
för min del möbler, hvaraf platt intet spår om jag ej vill kalla en hop till en 
del  trasig[a]  och  ej  öfversig  rena  sängkläder,  hufvudsakligen  stoppade 
täcken, som lågo uppstapplade i en knut. Men hos Perserne och Orientalarn 
i allmänhet  ju brokigare  ju bättre; han har  föga sinne  för symetrie och för 
hvad passar till hvarannan. Här hade jag nu knappt hunnit ta en kort öfver-
blick öfver rummet förr än en skara men kommo och helsade min reskamrat 
välkommen med de vanliga ofta upprepade phraserne och med kyssar och, 
såsom  han  sjelf  försäkrade,  slickningar  af  hans  kinder,  och  söta  leenden 
miner och hvem kan uppräckna alla andra choser. Äfven jag besvärades dock 
till  ringare grad  af  dylika hälsningar och man höll mig  i  allmänhet  för  en 
Arab från Kerbela, hvilka stundom skola pläga färdas om kring i Persien och 
ej  med  ovilja  ses  af  dess  folk  såsom  en  från  deras  ömt  älskade  helgons 
martyrplats. Sedan de första hälsningarna voro gjorda satte sig sällskapet på 
sina knän med rumpan stödt mot fotknölarna och utbredde sig i olika räso-
nemang  hufvudsakligen  om  den  återkomnes  resa  och  än  vidare  i  compli-
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menter  och  artigheter  tills  kaljan  framhämtades  och  posterades  midt  på 
golfvet  och  ändan  af  dess  långa  slang  bjöds  åt  hufvudsätets  man. Andra 
kaljaner med  kort  rör  skaft,  alla  lånade  utomhus,  kringburos  till  andre  af 
sällskapet och alla dessas kurrande musik öfverljöd till en del samtalet och 
man hörde nu mest de vanliga complimenterna, hvarmed stor kaljans slang 
eller de andra rörkaljanerna bjudas och emottagas i det de gå från mund till 
mund. Här under framhämtas thébrickan med sex vanliga grofva koppar och 
fat och thekanna (tschajnik kallas den äfven här) af lika groft porcellan med 
röda  blommor  på  och  hugget  socker  i  en  näsduk  eller  på  ett  papper  och 
värden, en ung gosse om några och tjugo börjar servera. De fyllda kopparne 
föras omkring en i sänders af någon till hands varande och bjudas och emot-
tagas med båda händren och nu öfverljudes kaljan kurret af the sörplet och 
 den behagliga smackning, som tillkännager att drycken är god och tillbör-
ligen blandad h.e. här så utsliskad med sött att hela dess the bouqet försvunnit. 
Perserna nämligen förtära denna dryck hufvudsakligen och nästan endast för 
sötmans skull  tvärt emot sina språkförvandter  i Bokhara, hvilke dricka det 
såsom Chinesarne sjelfve utan sött, och förstå sig i sjelfva verket ej alls på 
denna ädla dryck oaktadt de ge sig ut för store connoiseurer deraf. Här under 
hade emellertid en ny skara af gratulanter infunnit sig och efter de vanliga 
complimenterna tagit plats på golfvet. Här fordrar nu den Persiska belefven-
heten att hvar och en som är i rum[met] stiger upp eller åtminstone lyfter på 
rumpan  ur  dess  position  på  fotknölarne  och  upprepar  orden:  ja Allah  och 
sedan i tyst skägg mummel frågar hvar och en af de nykomne om hans högt 
förnäma  tillstånd  (aḥwâl  sharifi  Shuma).296 Men  ej  allenast  för  hvarje  ny-
kommen – för hvar och en som händelsevis stigit upp ur sällskapet för hvad 
helst  det  vara  må  och  sedan  åter  sätter,  måste  complimenter  af  rumphöj-
ningen upprepas med orden ja Allah som väl skola vara en bön till Herren att 
Han måtte lätta de tunga posteriora. Efter hand uppstiga nu först komne af 
sällskapet  och  bege  sig  af  med  complimenter  af  Eder  uppmärksamhet  är 
utom ordentlig (iltifât-i Shuma Ziʽadeh)297 eller: måtte Er uppmärksamhet ej 
minskas (iltifât-i l. lutf-i Shuma kem neshoped)298 eller någon annan dylik, 
som besvaras med: Edert steg öfver ögat (ḳadam-i Shumâ bâlâi tscheshra)299 
eller det vanligare och alldagligare khôshâmedid. Och så gick det dagen om 
som i en quarn – den ene ut, den andre in. Få och föga uppbyggeliga voro de 
samtal som i ett sådant sällskap kunde komma på tapeten; men dock ett roade 
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mig, hvilket sällan kan undvikas i något Persisk[t] sällskap och som tyckes 
ligga dem särdeles om hjertat och det är frågan om den fria viljan och det 
oföränderliga ödet. De fleste perser, ja nationen i allmänhet är för läran om 
den  fria  viljan; men  å  andra  sidan  är  det  svårt  att  införklara  denna  lära  i 
Koran, hvars anda dock uppenbarligen tyder på predestination utom att nämna 
andra  svårigheter  som uppstå  åtminstone  i  Persernes  eget  förstånd  och  de 
otaliga  exempel,  som  det  dagliga  lifvet  i  synnerhet  i  Orienten,  ge  af  den 
motsatta läran och så har [de] kommit till den slut sats, hvar med ock i sjelfva 
verket vanligen hvarje samtal i detta ämne änder, att det ges hvarken fri vilja 
eller  predestination  utan  det  rätta  ligger  emellan  de  två  (ba  ikhtiiâr wa  la 
tegwâz? wa alamr bein alamrein) en i Persien allmänt känd och vida beryktad 
sats.300 Före solens nedgång hade dock alla aflägsnat sig och inge nye infunnit 
sig  och  vi  blefvo  ensamme med medlemmarne  af  de många  familjer  som 
bodde i det ej stora huset. Ty i Shiraz i allmänhet är ej så godt utrymme som 
i  Isfahan. Här nödgas  [man]  som  i Europas  större  städer bo  tillsammans  i 
samma gård och nöja sig med flera gemensama bequämligheter. Dessutom 
hade någre af min reskamrats närmare vänner beslutit sig i glädjen att återse 
deras vän  efter  ett  års  skiljsmässa beslutit  att  stanna quar  för  att  ej  lämna 
honom ens nattro. Så voro vi allt ett stort sällskap nog och för att sysselsätta 
det såg jag med nöje att Shah brädet hämtades fram i stället för brädspelet.301 
Detta Shahbräde jämnte dess piecer voro förfärdige af en i sällskapet närva-
rande ung man, en amatör, och vittnade i deras nätta och vackra slöjdning om 
stor talang hos deras mästare. Men man finner mycket allmänt bland Perserne 
och  specielt  Shiraz  boarne  talang  och  konstsinne  i  synnerhet  i måleri  och 
musik, just de som företrädesvis blifvit Europas två mest älskade och odlade 
konster. Piecerna voro de samma som hos oss utom det att Löparen var en 
Elephant och tornet en fågel (rôkh) och gingo i den samma rörelse utom det 
att Shahen  i vissa  tillfällen  tilläts  röra  sig med hästens  rörelse,  som  jag ej 
minnes mig hört hos oss. För öfrigt hade jag hittils knappt sett ett Shah spel 
i Orienten  utom  hos Européer  om  ock  ofta  hört  talas  derom  af Orientaler 
sjelfve.  I  Persien  blir  det  allmännare  ehuru  ingalunda  till  den  grad  som  i 
Europa och gode spelare torde vara få. De jag här såg voro af föga styrka; de 
spelade oftast flinkt och fort men sällan med längre framåt anlaggd plan. I 
synnerhet roade mig ovannämnde målare, som jag följt i dag. Han ansågs här 
i huset i allmänhet som god spelare och af honom hade någre yngre män af 
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huset först lärt sig detta spel. De spelade nu hvar i sin tur ett parti eller flera 
med deras mästare och vunno honom alla och alltid och när de sedan skrat-
tade åt deras besegrade mästare, sade han alltid: och I tron att I vunnit mig? 
Spelet är ej som I spelen att slå bort och roffa den ena piecen efter den andra, 
konsten är att göra Shahen mât så han ej kan röra sig. Men Shiraz gossarne 
äro utom ordentligt klippska och det hände understundom att de, omärkt af 
deras motspelare, jämnkade en piece fram åt eller tillbaka eller på annat sätt 
bragte den på en ruta de önskade. Så förgick tiden till närmare middnatt, då 
slutligen  quällsvarden  fram  hämtades,  bestående  af  den  i  sjelfva  verket 
ypperliga Persiske  rispelâwen  och  allehanda  andra  lättare  sura  saker,  som 
inlagd lök och annat, hvari det Pers. köket fullt upp täflar om ej öfvergår det 
Europeiska, och sedan det lätta målet var gjordt lade sig till hvila hvar och 
en  under  och  i  sitt  täcke  och  fullklädd  som  han  var  på  golfvets  mattor. 
Följande morgonen väcktes sällskapet af morgon adhân sjungen med vacker 
stämma och i melodiska cadenser af en af sällskapet och sedan tvagningen 
och bön var gjord och sängkläderna åter uppstaplade i deras knut och en lätt 
sopning anställd började åter nye skaror af besökare och gratulanter infinna 
sig  och  kaljan  och  the  serveringen  att  försig  gå.  Jag  hade  dock  nog  af 
gårdagen och hade på aftonen alfvarligen uppmanat min reskamrat att skaffa 
mig ett eget logis, der jag efter godtycke kunde vräka mig och rusta som mig 
behagade. Men det  var  i  sjelfva verket  ingen  lätt  commission. Väl  funnos 
khaner nog i staden, men de voro under dessa upplopps tider intet mindre än 
säkra och utom tvänne af dem som voro fullbodda af handlanden eller tâgir 
neslim och på den grund ej upplåtas åt andra, hade mest alla de öfriga blifvit 
under de första oroligheterna plundrade och derföre nu flydde och lämnade 
af deras förre beboare. Jag emellertid var envis att flytta från det hus, hvari 
vi nu voro och lefde värre än på en gästgifvar gård. Jag kunde i sjelfva verket 
ej uthärda der; jag befann mig i värre än ett fängelse, kunde alldrig röra mig 
ett steg utom det rum, hvari jag befann, utan att först derom underrätta någon 
närvarande på det han som förelöpare skulle gå och skaffa de quinnor, som 
möjligen  befunno  sig  på  gården,  undan min  väg. Mina  knäväck  och  leder 
voro liksom af och sönderhuggna af den obequäma och mig ovana position, 
hvari  jag  dagen  ur  måste  sitta  och  jag  var  uttråkad  att  höra  på  de  evigt 
enahanda  fada complimenter,  som utgjorde hufvud  sakliga  samtalet  i  säll-
skapet. Allt detta hade min reskamrat märkt och som han i allmänhet var mån 
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om att gå mina önskningar till mötes anmodade han äfven i dag sin vän och 
colleg[a] målaren att först föra mig till badstuga och sedan till Tjehâr tjerâgh 
för att bese tvänne lägenheter man der sade voro lediga. Det förra, badstugan, 
var i sjelfva verket något nödvändigt efter den långa resan från Isfahan. Jag 
satt ännu här i mina smutsiga till en del trasiga reskläder och ehuru under en 
närmare 5 årig peregrination van vid Orientens smuts och osnygghet, hade 
jag här skämts ögonen ur mig bland de jämnförelse vis renare och snyggare 
perserne, om ej sällskapets och dagens kung sjelf, min reskamrat, varit vida 
osnyggare och smutsigare än jag. Hans kläder voro i sanning så sölade att jag 
vid  hvarje  blick  på  honom  blygdes  å  hans  vägnar  och  tyckte  mig  sjelf  i 
söndagskläder i jämnförelse med hans lördagsdrägt. Men han hade ock den 
ursäkt  att  gratulanter  afhållit  honom  från  den  pligt  som  åligger  hvarje 
hemkommen resande att besöka badstugan. Men nog af – jag begaf mig till 
bads och ömsade kläder och följde sedan min Cicerone för att bese de rum, 
som sades vara  lediga. Den ena  lägenheten bestod af  tvänne mindre  rum i 
sjelfva Moské byggnaden af tjehâr tjerâgh invid sjelfva cupolen öfver helgo-
nets graf och ehuru utan fenster eller annat [oläsligt] i de stora fensteröpp-
ningarne tyckte jag mig kunna anse detta som ett furstligt logis i jämnförelse 
med de mörka hvalfhål, hvari jag så länge bott och förklarade mig oändligen 
nöjd med det. Men det var afsides från de sido coridorer som omgåfvo sjelfva 
gården hvilkas rum och bodor i synnerhet voro bebodda och här var alldeles 
ingen granne; man hade oaktadt den heliga platsen att här frukta tjufvar och 
banditer som under natten kunde med våld eller list tränga sig in genom de 
öppna  fenstren  och  i  fall  af  ett  nattligt  öfverfall  hvem  skulle  komma  och 
hinna  till  vår  hjelp?  Derföre  skulle  jag  äfven  se  det  andra  quarteret  och 
genom  en  trång  stinkande  gång  fördes  jag  vidare  förbi  Moskens  af  hela 
verlden begagnade afträdesplatser upp i den af de öfra sido corridorerna och 
förbi öppna dörrar och bebodda rum, in i ett långt mörkt hål, bebodd af en 
silkessnodds väfvare och tvänne yngre målare, hvilka tre dagen om suto med 
öppen dörr och arbetade här. I detta rum ville man inquartera äfven mig: Jag 
kunde finna ingen bättre plats att bebo: här var fullkomlig säkerhet i anse-
ende  till  de många  bebodda  rummen:  här  hade  jag  beständigt  sällskap  af 
mina tre rumkamrater och den förstnämnde af dem kunde jag begagna som 
en  tjenare  och  skicka  till  torgs  när  helst  jag  behagade:  och  lusmarknads 
platsen på moské gården erbjöd mig allt hvad  jag behöfde: och blefve här 
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upplopp kunde min reskamrat, som före sin afresa här i tj[eh]âr tjerâgh haft 
egen boda och sålunda var känd af alle, få ihop 40–50 män, som stridde för 
honom och mig.  I  sjelfva  verket  jag  skulle  här  bo  som  i  bodnishen  på  en 
öppen  gata  och  hvilken  plats  kunde  jag  önska  mig  bättre  än  denna  efter 
Orientaliska begrepp. Mot mina fordringar svarade det ej och jag förklarade 
mig för det först besedda logis; men mitt bagage blef dock tills vidare i den 
boda,  hvari  det  först  blifvit  inflyttadt  och  vi  begåfvo  oss  tillbaka  till  det 
privat hus, hvari min reskamrat satt andra dagen af sin tredaga sittning. Här 
förklarade nu alle att jag omöjligen och på inga villkor kunde bebo det logis, 
som jag valt: [”]det vore att utsätta mig för en säker plundring och för rackar-
handling af herrar banditer.” Så blef det dervid och åter en lång efter middag 
och en natt måste jag passera i mitt plågsamma fängelse. Oaktadt alle och i 
synnerhet min reskamrat sökte förmå mig till det sednare trebebodda logis, 
kunde jag ej förmå mig dertill och nu var intet annat råd än att bege sig ut 
och  söka  i  stadens khaner. Den  tredje dagen  således begaf  jag mig åter ut 
med min ofta nämnde följeslagare och vi funno i första khan vi besökte flera 
toma rum, men det var öfverallt samma fruktan för tjufvar, så mycket mera 
som  denna  khan  såsom mest  alla  andra  stodo  nu  öde  och  obebodda.  Icke 
desto mindre beslöt jag mig att ta ett rum här och, kosta det mitt lif, slå mina 
bopålar ned;  jag var  ”mördad”  som persern  säger  af mitt  fängelse  i privat 
huset och sedan jag ännu troget hållit ut den tredje sittningsdagen med min 
reskamrat och ännu till dess natt, flyttade vi 4:de dagen efter vår ankomst hit 
in i khanen. Redan tredje dagen hade de närmaste af min reskamrats vänner 
samlat sig för att, efter sedvanan här, för[a] honom i badstuga; men han hade 
vägrat att följa dem och höll ut sina fulla tre, hvaraf och den sista i sjelfva 
verket var  lättare  i anseende  till gratulanterna,  som allt mer och mer gles-
nade. Så plågas nu hvar och en hemkommen Perser under  tre dagars  tid – 
förrän  han  hinner  tvätta  af  sig  resans  smuts  och  lägga  af  sig  reskläderna 
störta  öfver  honom  vänner  och  bekante  och  trötta  honom  [med]  söta 
välkomstningar och tråkigt smek; men jag har anledning tro det de fleste af 
dem förmås till deras besök äfven af andra bevekelsegrunder och de äro att 
bli delaktige af de presenter, som väntas af hvarje sådan olycklig hemkommen. 
De fleste nämligen af besökarne här försummade ej att fråga min reskamrat: 
hvar  äro  radbanden  och  bönstenen  och  kerbela  mullen  och  hvilka  gåfvor 
hafven I hämtat med från de trakter I kommen från? Det är nämligen vanligt 
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och en till fordran öfvergången vana att vallfärdarne återhämta från de heliga 
martyr platserna de tre först nämnde artiklarne, af hvilka bönstenen, som jag 
kallat den i brist på annat namn, utgör en liten sexhörnig skifva gjord af mull 
från Kerbelas jord och oftast omskrifven med någon Koran vers eller namnet 
af ʽAli och de andre Imamerne och begagnad af Shiiaʽ till berörelse punkt för 
pannan då de under sin bön falla till knäs och beröra grunden med pannan 
och  näsan.302 Dessa  trenne  ovillkorligen  af  hvarje Kerbelai  under  tre  dags 
sittningen affordrade artiklar ligga hvar och en i sin hög utbredda i sittnings-
rummet och hvar och en gratulant tar sig deraf ett exemplar af de två första 
och  en  näfva  af  Kerbelas  ”doftande”  mull  och  då  min  reskamrat  ej  var 
försedd med dem, blygdes de ej att fråga derefter och artigt förebrå honom 
derför. Dessa äro gåfvor nu åt hvar och en utan urskiljning; men de närmare 
vännerna vänta sig pretiösare gåfvor, som tyger och klädesplagg och silfver-
ringar  och  annat  och  de  såsom  slägten  glömma  alldrig  att  göra  sina  ford-
ringar  gällande.  Redan  i  Isfahan  hade  min  reskamrats  slägt  så  män  som 
quinnor  sprungit vid vår  första  ankomst om kring honom och  fjäskat med 
bjudningar och complimenter och när de sedan fått  fatt på honom antastat 
honom med följande frågor: hvilka presenter har  I medhämtat? svar:  inga. 
Har I samlat stora pengar under Er resa? svar: inga. Tänker I gifta Er här? 
nej. Och han  försäkrade mig att hade han kommit hit och behöft  sina såta 
slägtingars hjelp, han af de många ej funnit en som lånat honom 5 Rb. B:co 
att betala sin forman. Men äfven jag blef efterfrågad hvad gåfvor jag hade 
medhämtat och hvilka jag härifrån tänkte medta. Dock jag förklarade det vi 
araber ej äro sådane narrar att vi släpa presenter med oss från stad till stad. I 
stället för dessa vid hemkomsten väntade gåfvor åligger det å andra sidan en 
afresandes  vänner  att  öfverhopa  deras  afresande  vän  med  små  lådor  af 
sötsaker och confiturer till proviant på vägen. Den khan, i hvilken vi inflyttat 
var tom och obebodd och ehuru dagen om der suto åtskillige klensmeder som 
arbetade och hufvudsakligen  reparerade bössor och pistoler  för de oroliga 
tiderna, som [sic] blef ingen där öfver natten utom vi och portvakten jämnte 
två tre andra. Redan första dagen stannade en och annan förbigående utanför 
vår öppna dörr och betraktade med fixerande blickar vårt rum och oss sjelfva 
och äfven främmande män från staden [oläsligt] hade [oläsligt] sett oss flytta 
hit  vårt  bagage  påminte  oss med  utmanande  ord  att  khanen  var  ingenting 
mindre än säker. Så hade vi alla omena emot oss och sanningen att säga var 
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det  rätt  ruskigt.  Hvarje  natt  lågo  vi  med  hvar  sin  laddade  dubbelpistol  i 
handen och vi väntade stundeligen något obehagligt besök af ”herrar tjufvar” 
och i sjelfva verket tycktes de ej vara att leka med.303 Dagligen nästan hörde 
vi någon ny historia huru någon på öppen gata, midt på ljusa dagen, blifvit 
plundrad  och  blottad  till  bare  skinnet  och  ehuru  han  godvilligt  gifvit  hän 
hvad han har, äfven slagen och sårad med blodsår. Men ibland min reskam-
rats  närmaste  vänner  var  en man  kallad Agha  (förkortadt A)  Ismaʽîl  som, 
sjelf  en  sorts  ”herrtjuf  ” Lûṭî  kände  och  derföre  ej  fruktade  sine  colleger. 
Denne, för öfrigt en bland de bästa jag lärt mig känna bland perser och en 
högst  underlig  man  (man  sade  om  honom  nakeh-i  gharîb  och  derwish) 
besökte oss dageligen och stundeligen och då herrar Alwât (för att kalla dem 
med deras äkta namn) sågo att vi hade en så mäktig bekantskap och en så god 
patron vågade de ej ofreda oss. Och hvad fruktade de? Om de  t.ex. öfver-
rumplat oss och med våld eller list bestulit oss skulle vi uppfordrat vår vän 
A.  Ismaʽîl,  eller  fastmer,  han  sjelf  hade utan vår uppfordran  sökt upp och 
skaffat  tillbaka  vårt  stulna  gods  och  utkräft  det  äfven  från  Alwats  nog 
förnämste hufvudmän och hade desse vägrat att återge det hade vår patron 
samlat sine män och allt deras tillhåv och brukat i nödfall äfven våld och så 
hade fejd uppstått, hvari åtminstone 9–10 lif strukit med och blod – blod är 
med allt det ett fruktadt ord i Orienten, ty – det kostar mycket pengar. Det 
oaktadt rådde oss oupphörligt altmer vår patron äfven att lämna vår khan och 
flytta öfver till en medresé som låg i granskapet af hans eget hus, han vore 
så  der  i  nödfall  närmare  och  kunde  säkrare  skydda  oss,  och  vår  khan  låg 
dessutom  på  vägen  till  judarnes,  quarter,  dit  efter  några  dagar,  då  den  nu 
innevarande passionsväckan (dock sans [oläsligt] – härom längre fram) var 
förbi, alla fyllbultar skulle strömma för att hämta sig vin och bränvin, jämnte 
flera andra bevekelsegrunder han anförde för att få oss att flytta. Hufvudor-
saken skall dock varit till hans enträgna intalan, såsom min reskamrat sade, 
den, att han fruktade det besvär och den möda han skulle få om vi händel-
sevis blefvo stulne eller öfverfallne. Huru som helst var han en man som med 
blotta sin bekantskap och sina besök gagnade oss särdeles. Och efter jag nu 
kommit på det vidlyftiga capitlet om Persiens beryktade alwât så kan jag ej 
lämna dessa ”herrar” utan att nämna något af det, som jag om dem hörde om 
ock ej  sjelf erfor. De  skola utgöra ordentliga band och vara  spridda kring 
hela riket och i oordnings tider då t.ex. Shahen eller en Guvernör dör dra sig 
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till den stad, deri största oordning, bästa vinst står att göras. Deras förnämsta 
tillhålls orter skola dock till sednaste tider varit Isfahan och Shiraz; men en 
kraftig  höfding  skall  under  de  sista  åren  nästan  i  grund  utrotat  dem  i  den 
förstnämnda  staden  och  låtit  afrätta  dem  vid  den  skampål,  som  de  första 
dagarne af min vistelse i Isfahan ännu stod som skampål på midten af den 
vackra Shahplatsen och för mig åtminstone fördärfvade anblicken deraf. Den 
stod der i medelpunkten bräkt af tiden till nästan en halfbåge och uthuggen i 
liksom små trappor. De sista dagarne jag var der hade den försvunnit; troligen 
hade återstoden af Herrar Alwat undanröjt  denna den obehagliga varnagel 
och sålunda  rensat den vackra platsen  från dess  skampål. Men detta är ett 
tillägg  som  jag  glömde  på  dess  rätta  ställe  och  anför  det  nu  här  som  ett 
appendix. Sedan drogo sig Alwaterne hufvudsakligen till Shiraz och voro för 
närvarande  der  i  stort  antal;  ja man  sade  att  nästan  alla  Shiraz  boer  voro 
Alwat. Det tyckes sålunda vara sannt hvad man påstår att bland denna slagg 
af medborgare äfven ges grader  såsom det bland  Italiens banditer Rinaldo 
Rinaldine  och  andra  ädla  och  vackert  klingande  namn.304  En  sådan  ädlare 
Luti var vår vän A. Ismaʽîl och hans Lutiskap sades bestå deri att t.ex. skydda 
orene af lagen förföljda män och för dagar och veckor gömma dem i sitt hus 
tills  de  funno  lägenhet  till  flykt. Andra  åter,  och  desse  utgöra  väl  största 
delen af desse herrar, då de höra att oordning uppstått i en stad samla sig dit 
från  alla  sina  tillhåll  och  söka  nu  här  antingen med  uppenbart  våld  och  i 
mängd eller genom hemligt tyst tjufveri förtjenst och lifsuppehälle tills åter 
ordning  återkommer  i  staden  och  de  undan  laghundarnes  förföljelser  åter 
nödgas fly  i sina aflägsnare smyghål. Men en stor del quarblir och, hvad i 
synnerhet  förundrade mig,  kände  af  alle  lefva  i  frihet  och  i  sjelfva  verket 
tyckes alltid och i alla tider sådana böra finnas i Shiraz; ty man försäkrade 
mig  att  äfven  i  de  lugnaste  tider  den  ej  kunde  vara  säker  der  för  lif  och 
egendom, som inga vänner hade bland Alwaterne. Min reskamrat hade förr 
ägt många sådana bekantskaper, men som han nu varit borta härifrån ett år 
hade de dels försvunnit dels de glömt honom eller han dem och han försäk-
rade att förr än han lefvat här någon månad och åter hunnit uppfriska dessa 
bekantskaper,  han  ej  kunde  lefva  i  säkerhet.  Och  för  att  nu  ge Dig  äfven 
etymologien af detta moderniserade och mångbetydande namn, så säger man 
t.ex. om en man som blifvit plundrad  till  skinnet att  röfvaren gjort honom 
loḳt och lut och Lowat är det från arab lånade ordet för pæderasti och Luti 
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pl. Alwât är  i dess vanligaste betydelse  tjuf och  spitsbof. Gud ske  låf,  jag 
behöfde ej göra deras bekantskap och blef alldrig besvärad af deras besök. 
Sedan vi inkommit oss i ordning i vårt nya logis i khanen, kunde jag först 
börja rådslå med min reskamrat hvad som var och kunde beses i Shiraz och 
ehuru  osäkra  äfven  gatorna  i  staden  voro  vågade  vi  oss  dock  ut  på  små 
utflykter. Vi besökte först tvänne de berömdaste Moskéer här, Mesgid Wekîl 
och Mesgid Naw, hvilka båda ehuru vackra och såsom alla i Persien utlaggda 
med brokigt porcellan, dock helt och hållet försvinna i jämnförelse med den 
praktfulla Shah Moskén i Isfahan. I den förstnämnda som ligger invid sjelfva 
Guvernörspalatset syntes till stort antal djupa märken i murarne efter kanon 
kulor. De första dagarne nämligen vid ryktet af Shahens död hade här stått 
ordentligt krig mellan Guvernören å ena sidan och Il Begi (Nomadchefen af 
Kashgharerne) och Shirazboerne å den andra och den förre hade riktat sina 
kanoner på den närbelägna Moskén, dit motpartiet  tagit sin  tillflykt för att 
från dess tak skjuta på sina fiender. Härunder hade personer stupat och hus 
och torggator blifvit förstörda och plundrade, af de sednare i synnerhet den 
berömda Bazar-i Wekîl, som räknades bland de bästa ej allenast här utan i 
hela Persien. Guvernörens egna soldater hade störtat sig på den och plundrat 
den till ett belopp af omkring 60,000 Rb. B:co och sedan af okynne satt eld i 
den  och  förbränt  allt  hvad  trädvirke  var.  Perserne  dela Orientalerns  tanke 
öfverhufvud, så underlig den ock kan synas i Österns monarchiska stater, att 
alla höfvidsmän från Shahen till hans lägsta tjenare äro orättrådige tyranner, 
hvars önskan går blott derpå ut att äta det arma folket och utsuga landet; de 
anse ock derföre Shahen ej mera som Imam och från dömma honom khali-
fatet så väl som Sultan. I följe häraf, hvar gång en Shah, Herrens skugga i 
verlden, hvari dock ingen söker skugga, blir hänkallad till sine fäder uppreser 
sig hvarje stadsinnevånare mot dess respective höfding och ofta, om han ej 
hunnit fly eller har kraft att försvara sig bringa honom om lifvet och hvem 
insätta de  i hans ställe då de dock veta att båten ej går  rätt utan styre? En 
fredags Imam, en för fromhet och riligiositet känd och ärad man. Den Theo-
cratiska Islam spökar ännu omkring i den gammaltrogne Orientalerns hjärna 
och som religionen, så vrång den ock månde vara, är deras lif och andan i allt 
deras göra och låta så ligger i dem ännu en omedveten önskan och sträfvan 
att  realisera  den  äfven  i  deras  stat.  För  öfrigt  var  ringa  eller  intet  att  se  i 
staden  –  några Medreséer,  som  likaledes  fullkomligen  försvunno  för  de  i 
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Isfahan  och  bazarer,  som nu  i  anseende  till  de  oroliga  tiderna  voro  dåligt 
försedda och förfallna Moskéer och hus och här och der äfven annan förstö-
relse ehuru på långt när ej så stor som i Isfahan. Vi voro nu i Moḥarram, den 
första månaden Higra  året 1265305  och  som det  dyrkade  persiska Helgonet 
Ḥosein  stupade  martyrdöden  den  10  af  denna  månad,306  anses  hela  denna 
månad och den följande Ṣafar såsom heliga hos Shiiaʽ och i synnerhet de 10 
eller  13  första  dagarne  af  den  förstnämnda.  Å  andra  sidan  anses  de  ock 
derföre  för  olyckliga  ”svarta”  dagar  och  ingen  perser  företager  sig  under 
dem  verldsliga  hvärf,  som  handel  och  affärer  och  resor m.m.d.  Likaledes 
förtär [man] under dessa 13 dagar ingen vin eller andra starka drycker, så stor 
fyllbult han ock annars månde vara; med ett ord dessa dagar användas på bot 
och ångergörande och fromma andaktsöfningar. Till de sistnämnda höra den 
så kallade Taʽziyé och Rauḍá.307 Den förra består i ett theatraliskt uppförande 
af Hoseins och andre hans på krigståget till Kufa medföljande vänners och 
stridsmäns martyrdöd, hvar och [en] af dem framställd på sin dag och den 
sednare är ett predikolikt uppläsande af de händelser som dessa dagar  till-
drogo sig med dessa helgon med dertill hörande omständigheter från, för att 
så  säga,  Islams  religionshistoria. Den  förra uppföres uti  ett  enkoms dertill 
inrättadt rum eller tält vanligen kalladt takiyé, den sednare läses ofta i hvarje 
privat hus. Såsom Isfahan är berömdt för den process och de högtidligheter, 
som der  ega  rum och  uppföres  vid  den  stora  slagtoffer  festen  dagen  efter 
Arafatdagen d. 10 Dhi  lḥiggá och  till hvilken vi  till vår stora  förargelse ej 
framhunno, så är näst Teheran i synnerhet Shiraz berömdt för dessa tvänne 
andaktsöfningar:  taʽziyé  och  rauḍá  och  min  reskamrat  såsom  andre  hade 
redan i Baghdad beredt mig på den fröjd jag skulle få af dem. Den 8 således 
af Moḥarram begåfvo vi oss till en af de 13 takiyé, man sade detta år blifvit 
inrättade i staden till framställande af helgonens martyrdöd. Jag inträdde i ett 
öppet på en plats  stående  rum betäckt med  tälttak,  så när  som på det  sist-
nämnda,  ej  olikt  de  provisoriska  lador  som  under  påskveckan  uppslås  på 
Isaksplatsen i Petersburg,308 och fann mig det invändigt sirligt och med smak 
utklädt i svart tyg och rundt omkring fullsatt med ungefär en aln från golfvet 
upphöjda  loger omkantade med en hvit  tygrimsa, som vackert afstack mot 
den svarta grunden. Här och der mellan logerna och ofvanom deras i spetsig 
Göthisk båge uppgående öppning voro inlaggda små spegelglas och takpa-
nelningen utsirad med måleri af allehanda djur, hvaraf i synnerhet påfågelns 
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bild ofta återkom. Mellan panelningen och tälttaket var rundt om kring hela 
salen öppet och härifrån föll ljuset in. Midt i salen höjde sig en tâlôr, en scen 
upptog kanske hälften deraf, lämnande rundtomkring mellan sig och logerna 
gångar af kanske 3 alns bredd. Till höger om den vid log[e]väggen stod en 
mindre  scen  och  i  fonden  af  salen  stod  en menber  eller  prediko-,  om Du 
hällre vill, talarestol309 och den motsatta dörrväggen upptogs till större delen 
af en i liksom i trappsteg uppgående ställning lik de som här handelsmän och 
i synnerhet bagare använda i sina bodor till upp- och utläggande af sina varor 
och sitt bröd. Denna var fullsatt af allehanda speglar och flaskor och andra 
glas och kristallarbeten, i hvilka de få rosor och frukter som den framskridna 
årstiden  ännu  ägde,  voro  utsatta  till  beskådning.  Det  hela  gaf  en  vacker 
mahlerisch  anblick  och  behagade  mig  mycket.  Då  vi  inkommo  funno  vi 
logerna till största delen redan fulla af folk och då vi villrådige stannade på 
golfvet och sågo oss omkring efter plats närmade sig oss artigt en ceremonie 
mästare och anvisade oss snart en loge, deri ännu fanns rum. Sjelfva taʽziyé 
hade ännu ej börjat; folkets uppmärksamhet togs i anspråk af en Mulla, som 
från menbern uppläste med declamerande stämma omständigheter ur marty-
rernes historia, och afväxlades häri af en annan och åter en annan. Men snart 
öfverskallades  de  lärdas  hesa  stämmor  af  trumpetens  skallande  ljud  och 
samlingens  stim af ceremonie mästarens besjäftiga  rörelser och  i ordning-
ställande på salens tvänne scener och allt tydde på att ”det blifver något af”. 
Det skrålande krigsljudet, som först hörts utifrån, närmade sig och trädde in 
och följdes af tvänne i quasi Arab kostym klädde kämpar Ḥosein och ʽAbbâs, 
hvardera  ridande hvar  sin vackra häst  och  sedan  [de]  tvungit  sina djur  att 
göra rundeln af den trånga gång som gick om kring den större scenen, stego 
de ned på den, beväpnade som de voro med svärd och sköld, såsom araben 
stiger  in  i  sitt  tält  och  lämnade  hästarne  åt  tvänne  svänner  af  sitt  följe. 
Härunder hade nu äfven infunnit sig i tältet, för att så kalla scenen, Fâṭimá, 
en till quinna klädd karl, och trenne barn och dermed var rideaun uppdragen. 
De agerande personerne började nu till att ur skrifvet papper (hvad är bättre? 
detta mode eller modet af vår souffleur?) recitera eller sjunga ungefär såsom 
i vår Opera eller fastmer Melodrame, verser om den förestående fejden med 
Kufa boerne etc. och öfvergingo slutligen  till  sentimentala afskeds scener, 
hvarunder de strödde framhämtad halm i stället för mull öfver hufvudet och 
äfven på persiskt vis gingo omkring hvarandra i rundelrörelse, och utgjöto 
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sig i onda aningar om hvad komma skulle och i känsliga afråd från striden 
etc. Jag känner sanningen att säga ej rätt historien af dessa dagar, har ock nu 
inga böcker deri och af det reciterande och ofta i särdeles vackra melodier 
sjungna språket här förstod jag föga. Folket till största delen flödade öfver i 
tårar och tjut af det känsliga spelet och de sentimentala orden och äfven min 
reskamrat gjöt  floder öfver gråtförvridna kinder och drag. Snyftningarna  i 
Auditorium öfverröstade de agerandes sång och de klagofulla utropen af Wo 
weili och Woj Woj Woj. Men timman var slagen och kämparne måste ut till 
strids. De redo åter upp på sina framhämtade hästar och redo omkring på den 
smala gången och slogo sina dragna svärd mot sköldar, som de uts[m]yckade 
Kufa boerne ställde mot dem och så kommo de åter tillbaka på scenen och 
reciterade om hvad för sig gått och så gåfvo de sig åter till strids till fots och 
dunkade på sköldarne och slutet blef att ʽAbbâs återvände med afhuggen arm 
och omgafs, der han låg utsträckt på scenen, af de andre agerandes klagan 
och vetjut. Det hela var väl  utfördt och behagade mig öfverhufvud mycket, 
jag hade blott det deremot att det ej alls var arabiskt. Araberne glömma sig 
alldrig i sentimentala afskeds scener med quinnor och barn, smeker dem ock 
ej och om han gör det, gör han det vid återkomsten från ett tåg då han lugn 
och förnöjd sitter vid sin brasa och sin mjölkskål, förlorar sig ock ej i mörka 
föraningar om sitt företag än mindre att der om, väl ofta i efterpåminnelser 
af föruttimade järtecken och omena. Klädedrägten var ock redan mer utstyrd 
här än hos Araberne och mera rik; men allt detta äro nödvändiga omständig-
heter  och beaktade  af  alla  nationers  dramaturger. Shakespears Cæsar310 är  i 
sanning ingen romare och skulle den arab. Hosein framställas [av] Perserna 
i all hans arabiska enkelhet, skulle han i sanning ej locka fram några tårar. 
Allt påminte mig här om Europa och jag tyckte mig här se den första förbilden 
till  våra  theatrar  och  våra  spektakler. Dock måste  jag  tillstå  till  den  pers. 
taʽziyés  beröm  att  jag  ej  här  såg  något  af  de  uppträden,  hvaraf  jag  alltid 
plågas  på  våra  theatrar,  jag  menar  sådana  som  genom  deras  öfverdrifna 
pathos  och  sentimentalitet  tvinga mig  ovillkorligen  att  vända mitt  ansigte 
bort från scenen eller sluta till mina ögon. I allt var här större måtta, armarne 
och munnarne vredos hvarken för mycket eller för litet och det tycktes som 
om de nyligen studerat Hamlets råd till sina aktörer.311 Och på det ej skulle 
sakna  någon  af mina  njutningar  på  en Eur.  theater  hade  jag  äfven  här  det 
spektakel i spektaklet, som oftast varit mitt hufvudnöje. Krigsscenen här var 
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fullkomligen misslyckad och gaf ett sådant spektakel i och till ännu om vid 
de sentimentala scenerna auditoriens gråt och tjut hade påmindat mig om vår 
pos[i]tion och våra  förstarads  loger så blef  jag vid den misslyckade krigs-
scenen af herrar tomhankars och alwaters småleende och kloka anmärkning 
att ”de slåss af tusen djeflar alldeles” påmindt om våra ”paradisfåglars” ofta 
seende omdöme. Men detta var ock det enda som här påminte mig [om] olika 
platser och rangordning: entréen var fri för hvar och en och de suto blandade 
om hvarandra och äfven bouffeten var fri. Tjenare buro omkring kaljan och 
caffe och en ypperlig citron sherbet och utdelade dessa förfriskningar åt hvar 
och en för intet. Men de fromme helgon dyrkarne, som gjorde dessa depenser, 
hoppades det deras helgon skulle vedergälla dem de kostnader de gjorde för 
hans  skull.  Till  efterspel  visade  åtskilliga  derwisher  och  pehlawaner  alle-
handa  gymnastiska  balanceringar  på  panna  och  näsa  och  tänder  af  långa 
grant utsirade stångar och allehanda kraftprof att lyfta och bära en oformligt 
stor  lädersäck fylld med vatten. Detta  intresserade mig dock föga i förhål-
lande till hvad jag sett före det och särdeles nöjd med min eftermiddag begaf 
mig tillbaka med den öfvertygelse att hvad jag i dag sett var det bästa och 
sevärdaste jag än sett i Persien och vida öfver det hvad jag hade väntat mig 
af deras dramatiska föreställningar. Men denna taʽziyé skola ej vara den enda 
af deras  theatralik: här  som öfver allt  i Persien skola  finnas en egen klass 
konstnärer kallade moḳallidîn som theatraliskt och oftast i humoristisk kari-
katur skola härma och framställa ej allenast alla classer af medborgare utan 
äfven  hela  scener  ur  deras  offentliga  och  privata  lif  och  det  skall  vara  ett 
hufvud tidsfördrif att kalla till sig ett sådana actörer och låta dem agera för 
ett  sällskap.  Jag  lyckades  ej  få  se  dem.  Den  korta  och  oroliga  tiden  och 
omständigheterna af min kassa förbjödo mig detta som många andra nöjen. 
Äfven lyckades jag ej mer än denna ena gång få se taʽziyén ehuru jag uppma-
nade min reskamrat att äfven de två ännu återstående dagarne af ʽashôra föra 
mig dit. Han mente det ej var rådligt; ty i den stora hopen och trängseln, som 
i synnerhet de två sista dagarne skulle äga rum i takiyan hade man att befara 
upplopp  och  kanske  blodig  strid  utom  hemliga  tjufverier.  Så  blef  det  den 
första och sista gången jag lyckades se denne pers. tragedie. Vi begagnade 
deremot den följande dagen att besöka en Rauḍá läsning och valde dertill en 
som hölls i huset af en Gedîd h.e. renegad, en Jude som hade öfvergått till 
Islam  såsom min  reskamrat  påstod  af  egen  inre  kallelse  och  öfvertygelse, 
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den narren! Han trodde då att någon till och med en envis Jude skulle afsvära 
sin religion för hans blott på samvetsgrunder. Förhållandet med denne Judes 
renegation  torde  varit  detsamma  som  med  någre  andras  af  hans  nation, 
hvilka, mirabile dictu312 vid besinnandet att de voro Judar, övergått till Islam 
på den grund att de samlat pengar och af fruktan för att deras öfvermodige 
Muslim herrar och stadsboer skulle få godt öga på dem, afsvurit sina fäders 
gamla religion och antagit den i  landet rådande för att med den skydda sig 
sjelfva och sina skatter. På ingen annan grund torde åtminstone en Jude kunna 
förmås att lämna sina fäders tro. Men nog af: vi begåfvo oss till hans hus och 
sedan vi genom porten kommit  in  i  en  fullkomligen mörk hvälfd gång och 
genomtågat den med stor svårighet i anseende till der befintliga mindre trapp-
steg  öppnades  oss  åter  dags  ljuset  då  vi  inifrån  trädde  ut  på  en  liten med 
huggen quaderstenlaggd gård, upptagen till största delen af tvänne vattenba-
siner och sirligt utprydd med dels mellan stenarne uppväxande blomstänglar 
och dels med i krukor odlade dels ock nu för tillfället i glas och burkar i vatten 
satta blommor. Gården var omgifven af sjelfva boningsrummen af huset, med 
stora  fensteröppningar vättande åt den, men det  ena  fenstret högre upp det 
andra lägre ner i väggen utan all symetri. Dessa öppningar voro försedda med 
fingallriga i konstfullt trädverk slöjdade bländer (shebâbîk) såsom bruket är i 
hela Orienten, i synnerhet i Egypten och en af dessa rum eller Iwâner äfven 
försedt med den ofta nämnda Urusin eller i färgade glasrutor utlaggda Vene-
tianska  fenstret. Gården var proppfull  af män som suto på utbredda mattor 
och rummen likaså och från en Menber eller predikostol höll en Mulla på att 
för det uppmärksamma auditorium uppläsa något ur den pers. martyrhisto-
rian. Oss anvisades plats i den största och vackraste Iwân, den ofvannämnda 
Urusin, hvars stora fenster dock nu såsom de öfrigas stod uppslaget. Rummet 
var särdeles nätt och vackert utsiradt med måleri, hvars förnämsta och förherr-
skande färg var den af guldet, visad i rika förgyllningar. Midt på golfvet gick 
paralel  med  långväggen  en  dubbel  rad  af  kristaller  i  allehanda  ovanliga 
former af glas och burkar och långhalsade flaskor och i hvar och en af dem 
var en blomsterbouquet insatt och mellan dem allehanda frukter af årstiden 
som oranger, pomerans m.f. Raden var dubbel lämnande mellan sig ett litet 
mellanrum och  på  hvardera  sidan mellan  hvarje  kristall  kärl  stod  hufvud-
saken, kaljan af kristall med sin långa läderslang. Af detta möbel funnos här 
i detta rum ensamt 30 stycken, 15 på hvardera sidan af dubbelraden och tidt 
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och ofta infunno sig tjenare, som aftogo hufvuden, fyllde dem ånyo och till-
bakahämtade dem med deras kåleld och stundom äfven, dock ej för hvarje 
gång, ombytte deras vatten. En kaljan delades mellan blott tvänne; men när 
alla 30 kommo på en gång i rörelse bildade deras vatten kurr en musik som 
var högst egen. Trenne mullor aflöste härunder oupphörligen hvarandra på 
Menbern och uppläste dels ur Mirkhonds Rauḍát Oṣṣafà dels ur andra af de 
många  böcker,313  som  handla  härom,  dels  ock  ehuru  högst  sällan  ur  egen 
composition, historien om de persiska helgonen än med klagande led predi-
kostämma,  än  i  en  raskare  alldaglig  än  i  den  pathetiska  persiska  exstas-
stämma. Auditorium gret och tjöt och quidade och i synnerhet förargade mig 
en gammal gråhårsman bland mina närmaste grannar, som oupphörligen satt 
och  slog  händren  mot  sina  knän  och  slätade  sitt  med  Ḥenna  rödfärgade 
gråskägg under de mest quidande snyftningar och klagotjut. Äfven vår värd 
proselyt Juden, som satt nära mig, upphörde ej att runka sitt hufvud i klago-
rörelser och med sin hvita näsduk torka eller skyla torra ögon och framför 
allt  att  tidt och ofta  fräsa  rhumen  från  sin  fuktiga näsa  i den hos perserne 
brukliga  snor  och  spottburken  af  grönt  glas.  Och  när  sedan Mullan  i  sin 
läsning  kom  till  Ḥosein  och  pathetiskt  utropade:  [”]än  blott  en  dag,  blott 
denna natt och Hosein är ej mer! Näktergalen har tystnat i Kerbelas rosen-
gård” då inföllo hela Auditorium i utropet: ja Ḥosein, ja Hosein, ja Hosein 
med lägre något undertryckt stämma och fortforo dermed ungefär en quart 
timma accompangerande det med en dåf bultning på venstra bröstkistan med 
den  högra  handen,  hvars  armväck  var  fästadt  nedan  för  högra  bröstsidan. 
Uttömda häraf behöfde de en styrke rök och kaljan hufvuden framhämtades 
åter och snart derpå caffet och presenterades omkring den väl 200 man starka 
församlingen. Jag hade emellertid sutit här ungefär tre fulla timmar och mina 
arma knäväck värkte till känslolöshet utan att jag såsom på taʽziyén t.ex. ha 
något, som behagade mig särdeles. Jag fann det hela af denna Raudá läsning 
tråkigt och om jag i taziyén tyckt mig se ännu en svag återspeglingsglans af 
hvad Perserne fordoms dags varit och hvad de nu kunnat vara, såg jag här 
den Mulla  uppfostrade  persern  sådan  han  blifvit  af  Islam. Hvad  hade  ock 
perserne att göra med Islam? Den var för öknen och dess söner; passar och 
för ingen annan; och så flitig ock Persern är att göra sina böner och iakttaga 
andra denna religions föreskrifter, så är en beduin, som i sin lefnad ej gjort 
en af de föreskrifna bönerna och alldrig fastat en dag af Ramaḍân vida bättre 
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och renare Muslim än den lärdaste Pers. Mulla. Jag blef i allmänhet uttråkad 
af  hela  denna Gudstjenst  för  att  så  säga  och  sedan  sällskapet  ännu  blifvit 
serveradt med en kopp the starkt utblandad med socker och kanel och citron, 
var jag särdeles glad att det började aflägsna sig och jag med mitt följe gjorde 
likaså.  Denna  Rauḍá  läsning  nu  hålles  ofta  i  hvarje  hus  under  dessa  två 
månader  eller  den  går  omvexlande  från  gård  till  gård:  och  icke  allenast  i 
husen, äfven i Moskéerna och på gatorna hålles den på dertill ordnade och 
vanligen  svart  beklädda platser  i  tält  och  annat  och det  i  hela Persii  land. 
Dock äro Shiraz läsarne och sångarne, de kallas Rauḍá khwâra, de beröm-
daste så för röst som för sättet att läsa och för anordningen af det hela. De 
utgöra här en egen klass af medborgare  såsom Koranläsarne  i Kairo. Som 
sagdt behagade mig ej denna andaktsöfning och ehuru min reskamrat oftast 
dageligen bjöd mig att följa sig till en sådan Rauḍá läsning för att göra seir 
och  tâmâshà  och  siiâḥet  kunde  jag  ej  finna  mig  dertill.  Jag  å  min  sida 
uppfordrade  honom  att  följa  mig  […]  till  Sheikhs  Saʽdis  graf,314  belägen 
ungefär tre verst utom staden vid en liten by kallad såsom man föreger efter 
honom och  ej  vice  versa,  Saʽdi. Och  ehuru  vi  verkeligen  hade  att  ”frukta 
herrar Alwât”  fordringar  så  gåfvo  vi  oss  dock  dit  i  ett  följe  af  8  af  min 
reskamrats  vänner.  Den  ligger  nedanom  de  berg  som  omgifva  den  stora 
slätten, hvarpå staden står, åt Norr. Vi passerade på vägen en liten Kiosk i en 
trädgård,  förnämligt  utprydd med måleri  och  trädgården  rik  på  träd,  men 
båda  nu  i  dessa  dagar  förstörda  till  en  del  af  Il  begis  Nomader,  som  här 
ofvanföre  lågo  i  tältläger.  Kiosken  hade  de  tagit  till  stall  för  sina  ök  och 
träden hade de nedhuggit till ved. Vidare kommo vi förbi det nämnda lägret 
af Nomader, som ännu efter striden med den förre höfdingen af Shiraz, lågo 
här  i  hvita  tält,  ej  svarta  såsom vanligt  hos Nomader, men  småningom nu 
hvarje dag började affärdas af deras Chef till deras hem. Då vi kommo fram 
till Sheikhens graf, liggande i en Moské lik byggnad med en trädgård, funno 
vi porten dertill fastmurad af byns folk i fruktan för att Nomaderne äfven här 
ville intränga för att hugga ned de till en del stora träden till ved. På omgångar 
genom hus och öfver gårdar visade oss dock dess väktare, en gammal bekant 
till min  reskamrat,  en väg  in  till  sjelfva grafven. Den  ligger  i  en byggnad 
bestående af två öppna Iwâner och ett bâlâ khâné afdeladt i åtskilliga rum. 
Framför huset ligger en trädgård, som dock ej tycktes särdeles vårdad. Här 
skall  Saʽdi  sjelf  bott  aflägsnad  från  sjelfva  staden  och  hans  [grav]  en  låg 
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uppbyggnad i form af en rectangel formig kista af dålig marmor, söndrad och 
halfförstörd,  står  i  en af de öppna  Iwanerna. Väggarne öfverallt voro  full-
skrifna och utristade med verser till största delen tagna ur hans egna arbeten, 
i  hvilka  hänryckta  persiske  besökare  utgjutit  sina  känslor.  Hit  samlas 
nämligen alla tider större eller mindre sällskaper af yngre och äldre perser 
för att njuta af det fria och dricka om en natt eller flera och lefva på den lilla 
byns surmjölk, hvarför den är berömd. Och det är i sanning en väl vald plats 
för dylika hvärf,  icke som skulle platsen  i  sjelf vara så vacker och utsökt, 
men för den mans skull hvars aska här ligger. Här susar ej emot Dig den luft 
af förrutnelse och död som möter Dig vanligen vid inträdet i vanliga muslim 
helgons och awliia’s grafvar, här möter Dig doften af Sheikhens evigt unga 
och alla tider igenom blomstrande Rosenbädd och Trädgård. Du kan ej förmå 
Dig här att ens låddas uppplappra [sic] ett fâtiḥá, som åligger Dig vid besöket 
af graf, men väl känner Du Dig ovillkorligen kallad att med den ädle Sheikh, 
vid hvars graf Du stör, utropa: ej näktergalen blott på rosens stängel sjunger 
Herrens  låf,  nej! hvarje  törne deruppå en  tunga är  allt  till Hans  låf. Och  i 
sanning det är ett det gladaste af  tidens tecken jag sett hos Perserne att de 
almänt förstå att älska och värdera deras ädle Sheikh trots någre lärde herrar 
Mullor,  som  uttala  öfver  honom  förbannelse  formen  på  den  uppgift  och 
förmodan  att  han  i  lifstid  bekänt  sig  till  Sunni  secten.315  Sjelfva  byn  var 
obetydlig  och  ruskig  och  vi  lyckades  åtminstone  nu  ej  finna  i  den  någon 
surmjölk;  deremot  förfriskade  vi  oss  med  härliga  granatäppel.  Härifrån 
begåfvo vi oss längs foten af berget till några andra derunder liggande förlus-
telse platser, seirgâh. Den första vi besökte var den så kallade Heft ten, der 
sju  Awliiâ  ligga  begrafna  i  en  vacker  trädgård  af  hufvudsakligen  höga 
Cypresser och Piner; vidare Tjehel ten, der 40 D:o ligga i D:o; vidare gjorde 
vi  en  intitt  i  den  präktiga  trädgården Bagh-i  Shah,  anlaggd  i  tvänne  stora 
terasser, så den ena högt öfverskådar den andra. Den frejdade Bagh-i Naw, 
som  skall  vara  anlaggd  i 7  sådana  terasser  låg  för  afsides  att  nu  besökas: 
också var det ej nu årstiden att betrakta trädgårdar. Alla dessa äro allmänna 
förlustelse och promenadplatser  för stadens  innevånare och min reskamrat 
talte med förtjusning om huru härligt här vore om våren, då ej allenast träd-
gårdarne  utan  hela  fältet  och  alla  berg  ända  till  topparne  voro  beklädda  i 
nyvårens och naw rûzʼ högtidskläder af yppigaste gröda och huru mannen då 
af naturens rikedom blefve rusig af sig sjelf utan vin. Så hunno vi  till den 
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lägre ner på platsen belägna Khodga Ḥâfiḍh’s graf,316 som med Saʽdi strider 
om  Persernes  hjertan  såsom  S[c]hiller med Goethe  om  sine  landsmäns.317 
Denna  ligger  i  midten  af  en  grafgård,  fullagd  af  vackra  grafstenar  och 
utmärkes  bland  hopen  af  en  utomordentligt  präktig  stor  hvit  glänsande 
marmor skifva fullskrifven med inhuggen persisk skönskrift. Förenad med 
grafgården är en byggnad och en  trädgård med rika yfviga Cypresser. Här 
påmintes jag åter om likluft af tvänne väl inlindade och ompysslade lik, som 
blifvit hit hämtade och insatta i ett rum af byggnaden för att finna och afvänta 
en lägenhet att släpa dem den långa vägen genom Persien för att begrafvas i 
Kerbela. Härifrån återvände vi  till  staden efter  en väl och  trefligt  tillbragt 
dag i det fria och utan att bli ofredade af herrar Alwât. Men det skulle ock bli 
den sista af de trefliga dagarne. Nu började fult väder med regn och snöslagg 
och köld och snö och jag fann för godt att stänga in mig i mitt mörka rum i 
khanen; nej ej instänga mig; ty det tillät mig ej min reskamrat föregifvande 
att sålunda herrars Alwats misstankar skulle väckas det jag hade stora skatter, 
hvilka jag låg och vaktade och instängde – jag måste ligga med öppen [dörr] 
och stå allas gapande som behagade stanna och betrakta mig och mitt rum. 
Här gjorde jag nu min brasa i kålpannan af lera och satt dagen och kokade 
och drack mitt caffe och mitt  the och roade mig att  läsa Anwâri Soheili,318 
hvaraf jag i Isfahan fått mig ett i Tebriz stentryckt exemplar. Då och då hade 
jag ett besök af en och annan af min reskamrats vänner, som kommo för att 
söka honom. Han sjelf var dagen om ute dels på våra gemensamma bestyr 
dels i sina egna affärer och först vid solens nedgång kom han vanligen hem. 
Han tordes ej lämna mig ensam öfver natten i fruktan för herrar Alwat, ehuru 
han  ideligen  hade  invitationer  till  aftonsällskaper  och  nattgelag.  Jag  hade 
hittils  under  hela  resan  från Baghdad  ej  varit  ensam med  honom:  vi  hade 
alltid varit omgifne af andra och derföre alldrig haft tillfälle till hjertligare 
räsonement. Här nu då vi voro på tuman hand började han, för att förkorta de 
långa  aftonstunderna,  öppna  sitt  hjerta  med  de  frågor,  som  ligga  hvarje 
perser  närmast  om  hjertat,  frågorna  om  skilnaden mellan  hans  och  Sunni 
secten  och  om  hela  Islam  religion  i  allmänhet.  Perserne  i  allmänhet  äro 
mycket  vacklande  och  famlande  i  sina  trosartiklar  lika  berghållefast  som 
Araben är  i  dem och  i Persien  ses nästan  lika många  trosläror och bekän-
nelser som det ses individuer. Det stora antal af de hos dem under namnet af 
ʽÂrif pl. ʽOrafâ kända män äro för att så säga Atheister eller hällre allreligio-
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nister; ty de förneka ej Herren, men anse alla religioner för goda och dra ej i 
betänkande  att  tvärt  emot Muslimers  vanliga  sed  lefva  förtroligt  med  alle 
olika tänkande och sätta sig öfver de flesta af sin egen religions oförnuftiga 
föreskrifter som att fasta Ramaḍan och ej dricka vin. Min reskamrat försäk-
rade  ofta  under  våra  samtal  det  han  än  ej  kunnat  vinna  öfvertygelse  om 
hvilken sect och hvilken religion hade rätt och att han famlade länge omkring 
efter någon,  som skulle och kunde  föra honom på  rätta vägen och  jag  tror, 
hade jag stått i allmänhet i andra skor och för öfrigt önskat, hade jag kunnat 
göra honom till proselyt till hvilken religion jag helst åstundade. Jag tror ock 
i allmänhet att hans stämning är till största delen de flesta Persers. På den fot, 
hvarpå  vi  nu  stodo med  hvarandra,  jag  sunni  och  han  shiiaʽ,  blefvo  dessa 
samtal  ofta  embarrasserande  för mig  och  jag  sökte  undvika  dem  och  leda 
honom  på  andra,  af  hvilka  sådana  lågo  honom  närmaste  om  hjertat,  som 
angingo vissa konster och beredningar. Han uppfordrade mig att lära sig huru 
man  t.ex.  beredde  pepparmynts  extrakt,  huru  man  beredde  andra  medika-
menter, huru nysilfver tillräddes, huru trycksvärta preparerades, huru spegel-
glas förfärdigades etc. af frågor som jag hade lika svårt att besvara som han 
var angelägen om att  få veta. Han  förebrådde mig att  ej ha  lärt mig dylika 
saker och tog min okunnighet deri för ovilja och jalousie att lära honom dem, 
såsom  han  påstod  att  frangerne  höllo  hemlighet  af  sina  konster.  Men  det 
hvarpå  alla  dessa  frågor  egentligen  syftade  var  den  i  Persien  som  i  hela 
Orienten  ännu  efterfamlade  Alchemien.319  Han  hade  uppenbarligen  från 
början af vårt ressällskap hållit mig för en guldgörare och hoppats af mig få 
lära denna dyrbara konst, och han blef nu misslynt när han såg sin önskan ej 
gå  i  fullbordan. Men  han  var  ej  den  enda:  jag  har  haft månge Orientalers 
misslynthet  att  utstå  i  detta  afseende.  Men  jag  vill  ej  uppehålla  Dig  med 
beskrifning af öfverhufvud tråkiga aftonstunder – vi måste skynda oss ut, så 
mycket vi ock ej sett af sevärdt. Bland det som mest grämde mig att ej få se, 
blott på andres beskrifningar lära mig känna, voro de i alla Persiens städer 
befindtliga och begagnade Gymnastikor  (zûr khâné)[.]320 Här gymnastisera 
ej allenast de som skola uppfostras till pehlewâner ex professo, utan äfven 
de  fleste  af  alla  andra  classers medborgare  och  äfven  de  flesta  sjuklingar 
recommenderas  af  sina  läkare  till  dessa  öfningar.  Nu  stodo  de  slutna  och 
obegagnade i anseende till de oroliga tiderna. Ej eller hade jag fått bivista 
något muntert dryckesslag med sång och musik och dans etc. af dit hörande 
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persiska förlustelser: då heliga och oroliga tiderna hade bragt äfven dem till 
tystnad. Men beskrifningen af hvad jag [inte] sett skulle troligen bli längre 
än af det hvad jag sett och jag tiger derföre. Sjutton dagar hade jag passerat 
i Shiraz och skulle omständigheterna och årstiden varit annorlunda hade jag 
väl kunnat uträtta mera såsom det nu var måste jag anse min afresa härifrån 
vara det bästa. Den Tjârpâdôr som fört mig ända från Kirman Shahan hit till 
sin hemstad hade beslutit af [sic] bege sig till Abo Shir, och som jag var fullt 
nöjd med  honom  beslöt  jag  och min  reskamrat  att  följa med.  På  tre  fulla 
månader efter Shahens död hade ännu ingen karawan gått fram denna väg; 
men  underrättelser  hade  nu  in  lupit  att  den  jämnförelsevis  var  säker  och 
nomaderne af sina Chefer afhållna från plundring. Den 14 Decemb. således 
gåfvo vi oss ut i en karawan af omkring 100 ök till största delen lastade med 
handels och matvaror, hvilka sednare hufvudsakligen härifrån tillföras Abo 
Shir. Det Armeniska sällskapet med Job twoju mat kamraten och dessutom 
ökt med  tvänne  andra Armenier  från  Shiraz  följde  ock med  jämnte  någre 
andre Sarnashin. Som jag på flera dagar ej kommit utom min khan var jag ej 
litet förundrad att, då jag från stadsporten kommit ut på öppna fältet, se det 
och de omgifvande bergen fullkomligen hvitklädde i vinterns snö skrud. Jag 
passerade ett fullkomligen Nordiskt landskap, såsom man ser det hos oss i 
November. De smärre pussarne lågo ännu, ehuru efter middagen betäckta af 
is och de rinnande vattnen hade flödat öfver och fyllt vägen med slask och 
snöslagg. Vi hade dock att göra blott en väg af ungefär en mil i dag. Vi togo 
in  till natten  i ett  litet karawanserai för att der afvänta alla deras ankomst, 
som ämnade sig till resan. Hit nu hade flera af Shiraz’ herrar Alwat samlats 
och under natten begingos åtskilliga små stölder, som dock ej träffade mig. 
Middnatts tid gåfvo vi oss ut härifrån och gingo i fulaste ruskigaste nordiska 
yrväder och snöfall ända till efter solens uppgång, då vi åter hunno ett ensamt 
stående  karawanserai.  Vi  hvilade  här  öfver  en  kall  och  ful  yrväders  dag, 
hvars nederbörd oafbrutet fortfor ända till aftonen, då himmelen klarnade af 
och visade sina stjernor glänsande i fullkomlig nordisk tindring. Natten var 
utomordentligen  kall,  så  att  vi  största  delen  af  den  nödgades  sitta  uppe 
omkring  en  rykande  brasa  på  sur  och  dålig  ved.  Till  all  lycka  hade  våre 
formän blifvit förmådde att denna natt ej ge sig på väg förr än vid dess slut 
och ungefär två timmar före solens uppgång lastades. Snön som fallit i går 
och dess förinnan var betäckt med en tunn skara och knastrade under ökens 
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fötter. Tio minuter före soluppgången gjorde jag min thermometer observa-
tion på mitt öks rygg och fann den till min förundran sjunka till -12° Reaumer 
under nollpunkten. It was rather cold skulle en Engelsman sagt och äfven jag 
tyckte  så der  jag  red mitt  ök  än med utsträckta  fötter  än med båda  slagna 
under rumpan på sadeln och än alternerande allt efter den nedhängande blef 
kall  flyttande  den  i  denna  värmande  position.  Vi  nalkades  emellertid  den 
beryktade Desht-i Argin, en större öppen slätt mellan berg, der årligen under 
denna kalla årstid tjogtals Perser skola omkomma af köld och förfrysa under 
färden deröfver. Detta skall i synnerhet inträffa om de händelsevis här öfver-
falles af en kall yrvädervind, som efter Persernas uttryck gör dem till ”torra 
stickor”. Vi öfverföllos ej af denna vind; solen gick upp i den praktfullaste 
glans och återspeglades så skarpt af snön att våra ögon nästan blefvo blän-
dade och utan någon förfrysning tågade vi fram och öfver slätten. Formännen 
vandrade muntre med mest nakne eller illa skyddade fötter i den väl två quar-
ters djupa snön och kommo som oftast till mig och bådo mig knäppa tillsam-
mans mina  fingerspetsar,  här den vanliga köldmätaren. Ehuru  försedd med 
inga vantar, som dock alla andre buro, kunde jag alltid uppfylla deras fordran 
och stå värmeprofvet, hvad ingen annan af de ridande kunde; men min ypper-
liga  Grekiska  filtmantel  höll mig  varm  och  jag  fröjdades  öfver  att  här,  så 
aflägsen från mitt land, bli påmint om dess nordiska Decemb. climat och jag 
var glad att se att jag ännu ej blifvit fulleligen orientaliserad. Sedan vi passerat 
det fruktade fältet, hvars köld om vintern och lejon om sommaren förfärar den 
resande,  hade  vi  att  stiga  upp  för  trädbevuxna  berg  genom  det  så  kallade 
kutal-i pirizan eller käringpasset och när vi genast efter middagen hunnit dess 
höjd  skådade  vi  nu  bakom  oss  öfver  de  snöbetäckta  fält  och  berg  som  vi 
passerat  och  framför  oss  ett  bergslandskap,  som,  utan  snö  och  utan  köld, 
vinkade  oss  till  grönska  och  vegetation  och  palmlunder.  Här  på  höjden  i 
midten  af  passet  ligger  ett  enstaka  karawanserai,  der  vi  tänkte  ta  in  öfver 
natten, men som vi funno det förrut taget i besittning af en skara medföljande 
Nomader nödgades vi  fortsätta vägen nedför passet och  sedan vi  fullkom-
ligen hunnit förbi all snö togo vi nattläger i det fria. Här var nu kölden förbi 
och vi såfvo vår natt på marken utan att känna af den. Vi fingo dock ej länge 
njuta vår hvila; ty redan före middnatt lastade och fortsatte vår väg nedför 
återstoden af passet och sedan vi ännu vidare passerat ett långt obanadt pass 
kalladt Kutal-i Dokhteran kommo vi vid utgången derifrån på en slätt fram 
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till den stora staden Kâzerôn. Här återsåg jag nu åter de kära palmerna detta 
äkt arabiska träd; ehuru ännu fåtaliga och något krympliga påminte de mig 
om ett kärt land och att jag nu hade kölden på ryggen. Här dröjde vi öfver en 
dag hufvudsakligen för vår formans skull, som äfven här hade eget hus och 
sin andra hustru. Följande dagen var vår station i en liten fattig by Kensereg 
och  den  derpå  följande  i  en D:o  kallad Kânârtakhté,  som med  sina  större 
palmgårdar hade fullkomligen utseendet af en by i Negd. Bergen som hittils 
varit hård och solid kalksten började nu bli blandade med sandstenssträck-
ningar, antydande att vi närmade oss deras slut och likaså blef för hvarje dag 
klimatet  ljummare  och  mildare.  Följande  dagen  kommo  vi  ock  i  sjelfva 
verket ur dem och de af sällskapet som hade goda långsynta ögon sade sig 
från  den  sista  höjden  se  hafvet.  Hvad  jag  såg  var  en  ovanligt  stor  och 
vidsträckt palmplantering på den slätt af hafsstranden, för att så säga, dit vi 
nu nedstego genom små höjder af till half bergsmateria stelnad sand. Denna 
stora palmgård tillhörde staden Dalloki, der vår station var för dagen. Den är 
vanryktad  för  dess  osunda  [...]  heta  klimat  och  man  kallar  den  verldens 
helvete. Här mogna dadlarna tidigare än någon annorstädes och om sommaren 
skall den  främmande  resande,  som passerar här, under några  [...]håll blott 
måsta ta sin tillflykt till stadens offentliga badstugor undan hettan och myggor 
och andra yrfän och undan de quäfvande Nafta ångor som ur en invid liggande 
källa sprida [...] trakten. Nu var väl klimatet i allmänhet bättre, men de sist-
nämnde Nafta ångorna plågade oss äfven nu. De voro liksom ångorna af en 
badstuga men inpregnerade med en genom trä[...] skarp elak  lukt. Härifrån 
hade vi nu blott slättland,  liksom Arabiska Irak ett haf af sand, med en by 
eller stads ö af palmer spridda här och der. Det är det enformigaste och mest 
tröttande [...] sett och jag gladde mig öfver att resan led till slut. Ännu hade 
vi en station  i  Isâwendi, hvars halft persiska halft arabiska  innevånare äro 
beryktade  för  småtjufveri  och då vi  den 23 Decemb.  kort  efter  [...]  natten 
lastat derifrån kommo vi samma dag vid middagstid fram till Abu Shîr sedan 
vi  under  åtskilliga  starka  men  varma  regnskurar  passerat  den  så  kallade 
mashîlé h.e. en sträcka af omkring 3 timmar på våt och slipprig mark, hvarpå 
öken framgå med största svårighet och fara att falla för hvarje steg. Jag var 
således åter vid hafvet och hvilken väg hade jag gjort för att komma hit från 
det haf, på hvars strand jag befann mig just denna och dessa dagar för ett år 
sedan och  på  hvilket  hafsstrand månde  jag  befinna  jul  dagarne  af  inneva-
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rande år! Men vid ankomsten till en främmande stad i synnerhet i Orienten 
har man  ej  tid  till  reflexioner. Vi  sökte  oss  tak  öfver  hufvudet  för  de  allt 
återkommande regnskurarne och funno ett sådant i en khan. Intet lider, nej! 
ej ett stall ett fähus kan vara så dåligt och ruskigt hos oss, som det rum till 
resandes bequämlighet, hvilket här anvisades oss att bebo för ungefär 5 Rb. 
B:co i månaden, en dryg summa nog i förhållande till den hyra man i större 
städer här har att erlägga. Men jag var så härdad mot dylika olägenheter och 
dessutom  så  utledsen  [...] medtagen  af  den  persiska  tur,  hvars  slut  jag  nu 
hunnit, att jag nöjde mig med det och maskinmässigt utbredde min matta på 
nakna jordgolfvet af vårt nya quarter och sedan jag från torget fått [...] sur 
ved och på dem med tusende möda och flåsningar en rykande brasa, satt jag 
mig att koka mitt the. Min reskamrat hade emellertid begifvit sig ut i staden 
för att uppsöka en Shirazbo af sina närmaste vänner, för tillfället nu bosatt 
här.  Han  kom  snart  tillbaka  och  bad mig  skyndsamt  packa  ihop mina  till 
hälften upptagna effecter: han hade i sin väns gård funnit ett vackert bâlakh-
ane som stod tomt och som hans vän erbjöd till vår bequämlighet. Jag hade 
i  färskt minne allt hvad  jag  lidit och utsått  i våra privatlogis  i  Isfahan och 
Shiraz och vägrade derföre till flyttningen. Men då han blef enträgnare och 
försäkrade att mannen var ensam med en dräng och en slaf i hela gården och 
att inga quinnor och inga barn der funnos samt att jag kunde der lefva huru 
helst jag behagade, gaf jag efter för hans uppmaningar och vi flyttade med 
pick och pack från vårt afsky-  värda näste i Khanen och utbytte det mot ett 
vackert  bâlâkhâné,  förseddt  rikligen  med  fensteröppningar,  i  hvars  fäll-
bländen vädret och regnet rasade. Det var väl i följe häraf ett något kallt rum 
under denna ruskiga årstid; men i öfrigt ett bland de bästa jag lyckats få bebo 
i Orienten. Vi hade  fri utsigt öfver hafvet och en stor del af  staden och vi 
roade oss ofta med att betrakta hvad  för  sig gick på de nedanom  liggande 
gårdarne af familje tvister och knabb. Jag hoppades dock ej länge behöfva 
dröja här. Man hade försäkrat mig att nästan dageligen funnes här lägenhet 
att  komma  till Basra  och  om det  dröjde  länge  skulle man  alldrig  behöfva 
vänta på fartyg öfver 10 dagars tid. Följande morgonen begaf jag mig nu till 
stranden för att höra om lägenhet och jag lyckades ock snart träffa en skep-
pare, som sade sig i morgon eller öfvermorgon vara färdig till afresa, men 
som vädret var opålitligt och dageligen under långa tider förrut, som äfven 
nu störtregn med stormbyar drogo öfver en mulen himmel, tordes, sade han, 

b r e v  ·  3  a u G u s t i  1 8 4 7  –  8  j u l i  1 8 4 9

WALLIN V.indd   363 1.12.2014   11.35



364

G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

ej sig ut förr än vädret och fästet togo ett ståndaktigare och pålitligare utse-
ende ock som detta stod i Herrans hand beredde jag från början på ett längre 
uppehåll. Jag gjorde sålunda till en början några små promenader i staden, 
men fann den högst liten och otreflig omgifven af en usel mur åt landssidan 
och sköljd af hafvet på den andra. Hvad är i allmänhet tråkigare än en sjöstad, 
der rörelse och lif ej finnes och äfven ingen hamn? Alla de få större fartyg 
ligga långt ute på reden såsom i alla de sjöstäder jag sett vid dessa haf, och i 
mindre pråmar hämtas deras last till staden. Allt detta är godt och väl; men 
det är intet lif, ingen hamnrörelse såsom hos oss eller äfven t.ex. i Alexandria 
och till en del i Syriens städer. Staden sjelf är half förfallen med den förstö-
relse  som  jag mött  öfver  allt  i  Persien,  nej  i  hela  Orienten  och  på  denna 
förstörelse har man  till  stor  del  uppfört  kojor  af  palmblads och palmbasts 
mattor, hvari den lägre klassen bor. Torget var i allmänhet ringa och dåliga 
[...] än man kunnat vänta i den stad, derifrån nästan uteslutande all Indiens 
nu Engliserade rikedom går  till hela Persien. För öfrigt äger staden nästan 
platt intet af sig sjelf: den som andra på dessa hafsstränderna belägna stapel-
orter,  måste  få  alla  sina  förnödenheter  utifrån.  Innevånarne  äro  af  de  så 
kallade  ʽArab-i  ʽAgam,321  halfaraber och halfperser och  talande  till  största 
delen  båda  språken;  men  den  lägre  klassen  talar  sinsemellan  det  Luriska 
plattspråket,322 en högst rolig och treflig rotvälska, som utom en blandning af 
de  två nämnda språken äfven har en stor  fond af grundturkiska med högst 
dunkla och rulliga vocalljud. Stadens styresman eller höfding kallas Sheikh 
och denna värdighet fortärfves vanligen i slägten och under min sejour här 
ankom från den nye Shahen en firman, som stadfästade i denna värdighet den 
nuvarande sin fader efterträdande kallad Sheikh Nasr, Munshi eller Secretär 
hos  denne  Sheikh  var  vår  värd,  egentligen  hemma  från  Shiraz,  der  hans 
hustru och öfriga familj bebodde just det hus, der vi sutit de tre långa visit 
dagarne.  Jag  fann honom  fulleligen  svara mot min  reskamrats beskrifning 
som kallade honom Derwish och  ʽÂrif och  som hans  lif  troligen är det  af 
andre af denna class och af en stor del af perser i allmänhet, kan jag ej under-
låta att ge Dig en beskrifning derpå och för att begynna med aftonen, början 
af Orientalerns dag, så blef han kort  före solens nedgång vanligen fri  från 
sina tjenstgöromål i sitt hus eller ute i staden. Han fram kallade nu en kaljan 
och kålelden  i  dess  lerkruka och  sedan hans nyligen köpte  slaf,  som blott 
med  största  svårighet  förstod  hans  Pers.  språk,  framhämtat  dessa  tvänne 
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artiklar, satt sig Mirzan behagligt vid elden och värmde sina fingrar troligen 
för den styfhet, som dagens skrifveri  förorsakat  i dem, och drog en rök ur 
kaljan. Härefter framtog han en liten dosa ur sin ficka innehållande piller af 
terjak  och  uttog  af  dem  med  all  omständlighet  två  i  vigt  som  jag  tyckte 
ungefär två gram och sväljde dem. Råkade théet nu vara kokadt, hvilket dock 
blott sällan var fallet, drack han deraf en kopp; men vanligast nöjde han sig 
med några kaljanrökor. Nu vände han sig litet så att hans ansigte var emot 
kiblé väggen och, stödd som han stod på sina knän, lutade han sitt hufvud i 
de framåt utsträckta och mot golfvet stödda händren och tog sig en lur af en 
eller två timmar, än kortare än längre allt efter det han blef störd af någon 
ankommen besökare eller fick vara i fred. Vanligen infann sig min reskamrat 
och jag och väckte honom ur hans lur till det the, som vi emellertid kokat på 
kålelden. Ehuru han nu önskade få vara ensam med oss eller egentligen blott 
en annan vän blef han ännu ofta störd af besökare, som behöfde ett papper, 
han ej skrifvit, eller upplysningar i affärer vid hans herre Sheikhens domstol 
eller a.d. När någon sådan besökare kom kastade han sig höljd i sin kapprock 
på sin matta och låddes sofva och vara sjuk och när det oaktadt besökaren ej 
lämnade  honom  i  fred  och  med  enträgenhet  fordrade  sitt  äskade  papper, 
började Mirzan beklaga sig att han ej mådde väl, han hade dagen om lupit 
och  skrifvit  och  när  han  vid  solens  nedgång  fått  fred  hade  han  kraft  och 
medvetslös fallit på sin matta och ännu hade han ej ens gjort sin aftonbön och 
hvar pappret nu vore förlaggdt bland andra visste han ej; i morgon skulle han 
söka upp det och han kunde då återkomma för att ta det. Eller det kom ett bud 
från  hans  herre  Sheikhen  att  genast  infinna  sig  hos  honom  med  speciel 
uppmaning till budbäraren att ej lämna Mirzan förr än han sjelf kom och ej 
höra  på  de motursäkter  han  skulle  anföra. Nu  var Mirzan  sjuk  för  budbä-
rardrängen, som för andre, han kunde ej stiga upp för att bege sig till Sheikhen 
och hos honom genomvaka natten etc. etc. Härunder hade emellertid budet 
blifvit  uppvaktadt med en kopp  the och  en kaljan och började nu visa  sig 
mildare  och  villig  att  höra  och  gå  in  på Mirzans  ursäkter  och  när Mirzan 
märkte  det  satt  han  sig  upp  från  sin  liggande  ställning  och  började  intala 
budet  hvad  han  skulle  säga  Sheikhen:  t.ex.  han  hade  kommit  till Mirzans 
gård, men  ej  funnit  honom hemma,  träffat  sedan hans  tjenare  på  gatan gå 
omkring med laterna och söka sin herre i Moskéer och hus, der Rauḍá lästes 
och der fått underrättelsen att Mirzan väl varit här en stund, men aflägsnat 
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sig man visste ej hvart. En annan kopp thé inpräglade dessa påminnelser 
ännu bättre  i budets sinne och han aflägsnade sig. Nu anmodades husets 
tjenare  att  stänga gårdsporten och affärda hvarje besökare,  utom en viss 
Ḥâggi Aḥmad, med föregifvandet att ingen var i huset och quick på foten 
som en tjuf sprang nu Mirzan upp och framhämtade ur ett bakrum en bricka 
med en halfstopsbutelj och ett  spetsglas och en hög brända melonkärnor 
och några appelsiner och citron, satte den på golfvet och intog förnöjd sin 
plats dervid, fyllde glaset ur buteljen med – hvad? – aniskryddadt brännvin, 
upprepade till oss fedâi shuma och tömde det under vårt svar nûshi gân-i 
shumâ.323 Till brännvinsbröd åt han en skifva citron eller appelsin eller ock 
drack han derpå en kopp the och de brända melon kärnorna knäpptes och 
tuggades hela aftonen. Sedan nu vår värd fått rätt supen ned jämnte påtugget 
följde ordningen till min reskamrat och mig och vi tömde det framräckta 
glaset med samma manövrer som han. Sedan drogs kaljan och samtalades 
och dracks the och efter en half timma ungefär togs andra supen och efter 
D:o en  tredje D:o[.] Nu blef hjärnan  fuktad som persern säger och mine 
kamrater började under samtalet blanda in verser af Sheikhen och Khodgan 
och frågade som oftast mig om ock min hjärna ej blef fuktad småningom.324 

Men min stämning var ej sådan att den kunnat ens bli det än mindre kunde 
jag förmå mig att  försöka bringa den derhän. Emellertid  togs hvarje half 
timma ungefär en sup tills buteljen var slut och utom just någon uppbyg-
gelig fröjd hos någon; men väl hände det under stunden att min reskamrat 
blef öfver fylld och måste ställa sig i fenstret och tömma och ge tillbaka 
det som blifvit  för mycket. Sedan flaskan var slut närmare middnatts  tid 
vanligen, framhämtades quällsvarden och sedan den var förtärd begaf sig 
hvar och en till hvila. Så förgick aftonen och vi voro ensamme. Hände det 
att  ofvannämnde  Ḥâggi  Aḥmad  infann  sig  blef  soiréen  något  varierad. 
Denne man var Munshi  l. persisk Secretär hos här stationerade Engelska 
Consul och öfverhufvud efter persiska begrepp en väl och fint bildad man 
med  allehanda  talanger  såsom  skönskrifveri  och  musik.  Han  [var]  vår 
värds nästan ende vän och  förtrogne  i  staden och  före vår ankomst hade 
han uteslutande varit hans sällskap i dessa aftonslag. När han nu hedrade 
oss med  sitt  besök  eller  vi  voro  hos  honom,  hvilket  dock  blott  en  gång 
inträffade under min härvaro, hämtade han med sig ett eller två instrument 
kallade  setâr  och  nawâ,  båda  försedda  med  messing  tråds  strängar  och 
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roade  oss  och  än  mera  sig  sjelf  att  spela  på  dem.  Den  persiska  musiken 
förekom mig här i allmänhet vida begripligare h.e. mera Europeisk än den 
Arabiska, mera drillig och utbrokad med ett visst uttryck af lättsinne; men 
det oaktadt måste jag tillstå att öknens ensträngiga monotona Rabâbá gjorde 
ett vida starkare och djupare intryck på mig än Haggi Ahmads granna melo-
dier  här. Hvad  förundrade mig  var  att  denne Ḥagg  alldrig  försummade  sin 
aftonbön,  såsom  de  andre,  om  han  ock  gjorde  den  med  tre  fyra  supar  i 
hufvudet. När nu af denna musik och af glasen vår värds hjärna blifvit  rätt 
fuktad tog han äfven fram sina instrument bestående i en leksaks harmonica 
af sju glasbitar och en blåsharmonica af den sort som brukas hos oss på käpp-
knappar och en liten barn trumpet af träd. Det han mest tyckte om var glas 
harmonican  och  han  accompagnerade  på  den Haggins musik,  och  uppstod 
häraf  en högst  finurlig Duett,  som ovillkorligen bragte mig  till  skratt. Min 
reskamrat,  som  trodde  sig  i  allmänhet  se  djupt  in  i  sakerna,  anmärkte mig 
härvid: det är med sådana saker,  som Engelsmännen för bort Persiens guld 
och tillintetgör landet. De vore i sanning narrar om de ej gjorde så när sådane 
som vår värd ger ut sina pengar för dylika saker och finner nöje i dem. Detta 
svar, som jag gaf min reskamrat, applauderades af vår värd och för att visa det 
han gaf ut sina pengar för äfven annat hvad bättre var steg han upp från sina 
instrument  och  tog  fram  ur  sitt  shatull  några  knallpulver  resor,  som  han 
smällde i väggen till sällskapets salut, och andra gaf han åt oss för att roa oss 
med  deras  afsmällning.  Dessa  voro  de  förlustelser,  som  dessa  aftongelag 
erbjöds.  Jag  uppmanade  dem  hvarje  afton  att  skaffa  mig  en  butelj  Shiraz 
vin,325  som  här  är  ansedt  som  det  bästa, men  jag  lyckades  här  lika  litet  få 
smaka som i dess hemstad. Man föregaf att brännvinet (ʽaraḳ) var här mera 
begärligt  och  förundrade  sig  storligen  öfver  de  sura miner  jag  gjorde  vid 
hvarje glas jag tömde. Det var starkare än vinet och fuktade hjärnan bättre 
och  fortare. De  första  aftnarne  lät  jag det  gå  i  hopp  att  få  se och bevittna 
något  som  [skulle]  ersätta  den  vedervilja,  hvarmed  jag  tömde  den  starka 
drycken; men när jag såg jag bedrog mig häri, vägrade jag att dricka den med 
sällskapet  och  om  jag  ej  kunde  fullkomligen  afstå  deras  enträgna  uppma-
ningar för hvarje glas, slapp jag dock med färre och mindre. En annan dryck, 
som är ännu mera omtyckt än detta af härvarande Judar preparerade brännvin 
är det från Indien hämtade Engelska brandy, kändt äfven här bland Perserne 
under  dess  Engelska  namn.  Och  för  att  ge  Dig  några  andra  prof  på  hvad 
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Engelska ord Perserne lärt sig och småningom upptagit i sitt dagliga språk 
och hvilken sorts bildning de hämta från det Engelska Indien, så t.ex. bottle, 
glass, punch etc., men det var ej med sådana importer, som min reskamrat 
tyckte Engelsmän drogo syndiga pengar från hans land, det var hufvudsak-
ligen genom deras boktryckerier, som han tyckte Persien skulle gå under och 
som han alldrig upphörde att förbanna.326 Genom dem gingo under i Persien 
ej  allenast mer  än  5000  arme  skönskrifvare,  som  nu  nödgades  skrifva  för 
några  riksdaler  en  rad,  för  hvilka  förr  betalats  dukater, men  äfven  sjelfva 
konsten och talangen (kamâl) och ehuru han måste medge sanningen af min 
invändning  att  det  vore bättre  för menskligheten och Persien  att  böckerna 
blefvo billigare och vetat med dem växte och de 5000 tacklade dogo af hunger 
eller företogo sig annat arbete (”en blind är bättre än solen förmörkad”)327 så 
slöt  han  alltid  samtalet  med  en  ond  önskan  öfver  Engelsmännen  och  den 
anmärkning  att  de  upptänka  alla  möjliga  medel  att  förinta  vårt  land.  Jag 
tyckte i sanning det ej förtjente bättre och ju förr dess bättre. Förr än hela det 
Islam skråck och dess osunda dunst blir skingrad, som i mer än ett årtusen 
der legat öfver Persiens friska land, kan väl ingen klar dag randas deröfver. 
Men för att återkomma  till vår värd Mirzan så sedan  flaskan var  tömd och 
quällsvarden förtärd begaf han och sällskapet sig till hvila. Följande morgonen 
stod han upp vid eller  före solens uppgång och under det han ännu oftast  i 
crapula os gjorde sin tvagning och sin morgonbön framhämtades Kaljan och 
kålelden i dess lerkärl. Och sedan han efter sina begrepp gifvit Herren hvad 
Herren  tillkommer satt han sig  till kaljanen och under det han drog på den 
kokade han upp vatten i en kettle (äfven ett allmänt brukadt från Indien lånadt 
ord på det pers. ḳahwé l. Tjaigûsh) och sedan det väl kommit i kokning lade 
han,  dock  ej  alltid,  deri  en  nypa  socker.  Sedan  framtogs  terjak  dosan  och 
under den vanliga dosis af väl 3 gram som förtärdes och nedsköljdes med en 
kopp af nämnda kokade vatten och här under samtalades vanligen om huru 
tappert de druckit om i går afton. Sedan terjaken kommit väl på sin plats tog 
Mirzan  sig  en  lur  på  samma  sätt  som  om  aftonen  i  fyrfota  ställning med 
hufvudet  lutadt  i  sina  händer.  Luren  räckte  än  längre  än  kortare  allt  efter 
gåraftonens  besökare  träskade  eller  skyndade  att  komma  och  fordra  sina 
papper. Dagen tillbragtes sedan med göromål antingen inom eller utom hus 
och när aftonen kom satt han och beklagade sig att han ”blifvit mördad” af 
folket  och  dess  affärer  tills  åter  terjaken och  luren  och  flaskan uppiggade 
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honom och när jag sedan tadlade Perserne i allmänhet för lättjefullt lif (tane-
bali) förundrade han sig högeligen öfver mina orättvisa ord och frågade om 
jag  tyckte mig kunna med rätta ge honom detta epithet. Och  i  sanning  jag 
måste erkänna att denne Mirza med allt det var en af de bäste och ädlaste 
Perser jag känt. Jag tillbragte min tid mest för mig sjelf uppe i min vackra 
Bala Khane med Anwari Soheili och en i Bombai tryckt Borhân Ḳâṭiʽ som 
var  den  enda bok mina  tillgångar  tilläto mig köpa  i  det  för  öfrigt  bokrika 
Shiraz.327 Ja min öfvertygelse är att äfven ännu stå i Persien och dessa trakter 
i allmänhet mera och bättre böcker så arabiska som persiska att få än i det 
utsugna och utplundrade Egypten och Syrien. Jag vågade ej ens fråga efter 
sådana. Vädret var nästan oafbrutet fult och ruskigt och jag kunde så väl för 
de dagliga regnskurarne som ock för bristen på platser föga röra mig ute. De 
få vackra dagar vi hade  försummade  jag dock ej att bada mig  i hafvet. Så 
tillbragte jag en högst tråkig julhelg och med betryckt sinne emottog jag här 
det  nya  året.  Så  långt  nämligen  hade  skeppartimman  af  i  morgon  blifvit 
uppskjuten och först den 7 Januari steg jag om bord för att vända ryggen åt 
Persien. Och om Du nu förr än vi lämna detta land och dess folk frågar hvad 
jag tyckte om dem, så torde under fortgången af detta bref Du ofta sett att de 
ej voro mitt folk. Persern är det mest fördärfvade och mest fåfänga folk jag 
sett i Orienten; en gråskägsgubbe som färgar sitt skägg rödt: ty han har i sin 
ungdom  lefvat  som en gubbe, död och andelös och när hans  tjocka  svarta 
skägg  sedan  blandas  med  grått  börjar  han  ångra  den  tid  som  förgått  och 
fåfängt försöker han nu med konster och knep återkalla den (Aj kuh pendga 
reft  wa  der  kipolei  etc).328 Araben  anser  sitt  gråskägg  som  en  ära  och  en 
prydnad,  ty  han  har  ej  förlefvat  sin  ungdom  i  fantastiskt  rus  och  euforisk 
krapula. Det är sannt vetenskap och konst står i allmänhet högre hos Persern, 
kanske ett arf från gamla tider, men det är den halfbildning som är sämre än 
allt, och dictionär veta, som intet spår lämnar efter sig på själ och charakter, 
en afbild af orientalerns bön, som är god och hos Herren upptagen om tvag-
ningen är rätt gjord efter alla reglor och verserna ur Koran rätt lästa och alla 
andra ceremonierna iakttagna, om den böngörande ock under upplapprande 
af allt detta sutit och dräpt löss som han plockat från sina kläder och haft sina 
ögon och sina tankar på allt annat än Herren. Araben tror jag åtminstone den 
i öken kan gå fram på den väg han beträdt: han behöfver ej blygas för Islam 
såsom han bekänner den och såsom den honom lägligen utan förvridningar 
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förklaras;  blir  ock  alldrig  till  själ  och hjerta  annat  än muslim om han ock 
kunde göras till proselyt af hvad annan religion som helst; han behöfver ej 
blygas för sitt språk [...] ej blygas, och när [...] i sjelfva verket ock ej för sin 
fattigdom;  ty  den  är  [...]  fullelig  jag  öfver  en  gammal  lustand  af  [...]  om 
lysande tider, hvilkas glans skulle för dem klä hans tid (Khali [...)] ungdom 
ännu i sin barnaålder och tyckes behöfva blott en förståndig ledare att föra 
honom fram på hans väg. Men den arma Persern, den narren! han har gett hän 
sin glänsande forntid, sitt språk, sin religion, han har för en ärtsoppa sålt sin 
förfödde rätt åt Araben och sitter allt ännu och tuggar på de okokta ärterna, 
som hans svaga mage ej kan smälta och jag behöfver ej säga hvad följden är 
af ärter i synnerhet om de ej äro väl kokta. Han har under ett årtusende plöjt 
sin  åker med  främmande  plog  som  han  ej  förstod  att  föra med  tillräcklig 
kraft, och följden blef att åkern höljdes med ogräs. När skall han bli så klok 
att gå tillbaka till egen plog? eller anta en ändamålsenlig och ny? Och hvilken 
möda skall det Kosta honom att ur grunden vända om den åker han fördärfvat? 
Men detta  äro  saker  som Du känner bättre  än  jag. Och  frågar Du mig om 
hvad nytta jag hade af min tur, så först och främst hvad min hälsa beträffar 
återvann jag först i Persiens friska sunda bergsluft de krafter som Baghdads 
hetta fullkomligen medtagit och jag kände mig till kropp och själ åter full-
komligen rask att gå till öknen, ehuru en ofta om ock lindrig allt ännu åter-
kommande svindel påminner mig att mitt  lefversystem ej är rätt  i ordning. 
En reelare nytta var den att jag om ock för kort tid fick lefva i det land och 
bland det folk, hvars litteratur till en del utgör målet för mina sträfvanden. 
Det är dock en evig sanning att man ej kan lära sig förstå ett folks språk och 
litteratur utom i dess eget land och i förtroligt sällskap med det der. Jag hade 
äfven i Baghdad sett och mycket  lefvat med Perser; men jag hade alldeles 
bedragit mig på dem der och bedömt dem alldeles falskt allt för mycket till 
deras fördel. Det är med nationer som med individerne: man måste se hvar 
och en på dess plats: presten på predikostolen och skomakaren vid hans läst 
och man måste se hvarje folk i dess eget land: här är han herre och fruktar ej 
att  visa  sig  sån  han  är:  i  främmande  land  visar  han  blott  sina  goda  sidor, 
förstår att dölja eller förgylla de onda af sitt lynne. I synnerhet var detta fallet 
med Perserne under den tid jag vistades bland dem. Om der å andre sidan var 
tid af fruktan och osäkerhet och tygellöshet i anseende till Shahens död och 
deraf  följande  förlamning  i  rikets  styrelse, var det  å  andra  sidan en  tid då 
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folket, ej fruktande ordningens och regeringens tuktan och tygel, visade sig 
i hela sin nakenhet. Oaktadt den korta tid jag vistades ibland dem fann jag 
mig göra betydligare framsteg i deras språk och litteratur än kanske årlånga 
studier kunnat ge mig; mycket hvad förrut förekommit mig svårt och oför-
ståndligt och tvunget och onaturligt i deras böcker lärde jag mig här att anse 
helt tydligt och naturligt och enligt folkets natur och tänkesätt och hade min 
kassa och tid tillåtit mig stanna för några månader öfver i Shiraz tror jag jag 
i sällskap med folket och under handledning af dess lärde kunnat göra stora 
framsteg. Dock aldyniâ ma hi  ʽalâha wânâ,329  säger araben, och den 7  Jan. 
som  sagdt  vände  jag  ryggen  åt  allt  hvad  jag  lidit  och  njutit  under  min 
Abstecher  till  Persien.  Emellertid  hade  jag  skiljt  mig  från  min  reskamrat 
målaren; vi hade för att så säga fått nog af hvarandra utan att någon af oss 
hade anledning vara missbelåten med den andre; men som jag såg att jag ej 
kunde ta honom med mig på mina vidare resor i synnerhet om de gingo åt 
öknen, ville jag befria honom från att följa mig till Baṣrá öfver hafvet, hvilket 
[han] storligen fruktade såsom alla hans landsmän. En annan ung Perser som 
af sin nations vanliga reslust gifvit sig ut från sitt hem nära Isfahan för att till 
fots gå och bese Shiraz och Abo Shir, och under vägen slagit sig till oss, hade 
bett mig  ta  sig med  till Baṣrá. Men  äfven  han  vände  om och  jag  var  åter 
ensam då jag gick ombord. På det lilla fartyget liknande en svensk Rospig-
gare sånär som på dess segel, hvilket var det i hela Orienten vanliga klum-
piga latinske, fann jag dock sällskap nog. En skara af omkring 20 Indianske 
Muslim, som ämnade sig till de heliga martyrplatserna, hade fått plats i den 
lilla cabyssen, på hvars tak en skara af 6 Shusteriske Arab perser330  jämnte 
mig fingo oss platser anvisade och middskepps suto på lasten en sällskap af 
fem Derwisher, af hvilka en, som under resan skulle passera för min tjenare, 
koka min pelaw och mitt the och gå mig tillhanda i hvad annat jag behöfde. 
Besättningen bestod af 6 mest svarte Negrer utom skepparen och kapten på 
en skuta, som hos oss ej behöft en alls mer än tvänne män. Väd[ret] var på 
aftonen då vi gofvo ut vackert  och  lugnt  så vi  till  och med bogserade oss 
fram och mine närmaste platsgrannar Shusterboerne visade i skratt och sång 
prof på det glada lynne, hvarför de äro kände. En sakta NO kultje förde oss 
under natten fram till den lilla ön Khark och vi passerade den och gaf oss ut 
till hafs och jag grumlade i tankarne såsom så ofta förrut ur Byrons farewell: 
and now I’m in the world alone etc.331 På dagen gick sedan vinden om till SO 
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och växte småningom till starkare kultje som förde oss friskt fram på de allt 
mer och mer sig höjande vågorna. Sällskapet blef sjösjukt och hvar och en 
utom besättningen och  jag  lade  sig ned och gömde  i  sin kapprock ögonen 
från anblicken af den höga sjögången och blott då och då lyftade han det upp 
för öfver suden lämna åt hafvet dess kraf. Hafvet blef emellertid allt högre 
och  högre  och  vi  togo  understundom  vatten  öfver  suden  och  skepparen 
upprepade  som oftast  åt  styrmannen:  ”vid Gud det  är  ett godt haf”. Skep-
paren på [oläsligt] skuta som följde oss ropade åt oss: hvad skola vi göra vi 
omkomma ovillkorligen i denna stora sjögång. Och i sjelfva verket jag för 
min  del  tyckte  vädret  och  vågorna  vara  jämnt  så  starka  vår  skuta  kunde 
uthärda. Ehuru vi ej hade mer än en liten fock segellapp för god vind och om 
då  denna  ökades  var  osäkert  huru  det  aflupit.  Oaktadt  den  ögonskenliga 
faran kunde jag ej underlåta att betrakta passagerar sällskapet och förundra 
mig öfver deras utseende och beteende. Det gräl lika glam som förr och efter 
evigt hördes bland Indianerne från kabyssen hade nu tystnat och der rådde 
dödsstillhet,  afbruten  blott  då  och  då  af  ett  barns  skrik  och  en  vandrande 
quinna, de muntre Shuster boernes tunga var bunden och blott då och då från 
under  kapprockar  hvari  de  gömt  sig  ett  doft  ja  Khoda:  derwisherne  lågo 
slagne  på  lastsäckarne  och  blott  en  gammal  gråskäggsgubbe  tröstade  dem 
med  de  prophetiskt  uttalade  orden:  vi  ha  hunnit  hamn:  den  svarta  besätt-
ningen lågo äfven med hufvuden lutade nedåt och hopkrumpne i sina öfver-
rockar undan vädret och blott satt sig då de uppkallades att något sätt jämnka 
seglet eller ösa vatten ur skutan. Allt var dödt: intet ord, intet tecken till lif, 
ingen fruktan,  ingen bön; blott då och då upprepade ett ännu uppesittande 
Indiskt gråskägg på brutet språk och med rädsla uppenbarligen målad i hans 
drag  till  skepparen  den  platta  persiska  complimenten:  vi  äro  alla  Eder 
Tjenare. Jag satt högst uppe i aktern vid rodret, beredd på allt och kanske lika 
död som de andre blott jag ej var sjuk och höll fast mig med båda händren 
för att [ej] rullas öfver bord af den höga klappsjön. Men ovillkorligen tänkte 
jag tillbaka på färden från Havre då det stora passagerar sällskapet vid första 
stöt  af  hafvet,  då  vi  kommit  utur  hamnen,  for  tillsammans  af  bäfvan  och 
förfäran och till en del äfven gaf sig luft i skrik och gråt.332 Huru olika denna 
scen mot den jag nu var vittne till! Men hvar Havre och hvar jag? Så hade 
dagen närmat sig sitt slut på hafvet och vi haft långt ännu till land och hamn 
och solen gick i fula moln och jag tog afsked af den med ovisst hopp att få 
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se den gå upp  i morgon. Det var väl ej en storm och en sjögång att  jag ej 
[oläsligt] starkare än nu: men jag var nu på ett orientaliskt fartyg och med 
orientaliskt sjöfolk och jag litar ej stort på deras navigation. Men hvad trös-
tade mig  var  att  ännu  före  solens  nedgång  vi  blifvit  påhälsade  af  en  liten 
regnskur  och  jag  påminde mig min G.  Carleby Kapten  på medelhafvet,333 
som i den envisa östanvind vi der hade att kämpa emot hvarje afton slöt sina 
väderspådomar med det visa språk att östanväder och quinno träta tar ej slut 
förutan väta och genast vid mörkrets nedfallande saktade sig vädret om ock 
sjögången fortfor att vara hög. Jag tyckte emellertid all fara var förbi och jag 
lade mig på mitt  öra och  insomnade  snart  en  rolig  sömn oaktadt de  andre 
passagerarnes stoj, som nu åter började få lif. Följande morgonen uppväcktes 
jag af pejlarens rop af hafvets låga vatten och då jag satt upp fann jag oss gå 
i  grått  grumligt  vatten  och  jag  förstod  att  vi  hunnit  den  så  kalla[de] Basra 
viken, ehuru ännu intet land syntes. Vädret var vackert och sällskapet muntert. 
En yngre Indiansk hustru kom ut ur kabyssen med sitt  lilla gossebarn, som 
dött under natten, sköljde några vaskor vatten öfver det lilla liket, lindade det 
i  ett  stycke  bomullslärft  och  kastade  det  i  hafvet.  Kort  derpå  framsläpade 
ofvannämnde  Ind.  gråskägg  sin  systers  lik  ur  kabyssen,  tvättade  det  och 
höljde det rikligen i bomullslärft som förr ut ett gammalt persiskt rödskägg, 
en förståsigpåare, hade sönderslitit i tillbörliga lappar och remsor, och kastade 
det så i hafvet, sedan han först sjelf med några ämbar vatten tvagit sig från 
den orenlighet som tvagningen af ett lik ger hvarje Muslim. Jag tyckte det var 
synd på det lärft de kastade i hafvet och den möda de gåfvo sig att tvätta den 
smuts af liken de under sin lefnad ej rensat sig i från. Indianerna ses i allmänhet 
bland Perserna här såsom det osnyggaste folk i verlden och i sanning hvad jag 
såg af dem i deras lilla kabyssa motsade ej detta påstående. Emellertid börja 
en svag strimma synas af landet och dess stora palm skogar och vi hunno snart 
till  utloppet  af  Shat  alʽarab. Den  är  stor  och mäktig  nära  liknande Nilens 
mynning,  men  dess  stränder  så  utomordentligt  låga  att  man  tvekar  på  att 
kalla dem så: de äro ett mellanting mellan vatten och land, som med floden 
blir  sjö  och med  ebben  en  sump. Vi  gingo  upp med  floden  och med  god 
[vind] och ju högre vi kommo uppåt växte palmskogarna. Jag kan här ej mera 
kalla  planteringar  eller  lunder;  de  likna  fullkomligen  [oläsligt]  ovetandes 
våra skogar af tall och gran. Först mot aftonen hunno vi fram till den gren, 
här Ḳarôn, som den stora förenade floden upptager från Persien, der den går 

b r e v  ·  3  a u G u s t i  1 8 4 7  –  8  j u l i  1 8 4 9

WALLIN V.indd   373 1.12.2014   11.35



374

G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

förbi de båda städerne Shushter och Dostvilla. Efter hvilka den ock kallas. 
Som en del af vår last tillhörde de medföljande Shushter boerne, som ämnade 
sig  till sitt hemstad måste vi stanna här  i en  liten Pers. arabisk stad kallad 
Muʽammará för att lossa deras andel. Med tacksamt sinne instämde jag här i 
mina Muslim reskamraters hjertliga tacksägelser till Herren. Vi hade bakom 
oss ett farligt haf, som vi hade så mycket större anledning vara glade att ha i 
ryggen, som oss här mötte den underrättelsen att en  liten skuta som afgått 
före oss förlisit, dess passagerare omkommit och dess besättning med stor 
svårighet räddat sig hit och en annat stort fartyg, som afgått sex dagar före 
oss och hvilket jag af en tillfällighet hindrades följa med, hade ej anländt och 
man visste ej hvart det försvunnit. Jag tackade särskildt Herren att helskinnad 
ha kommit ur Persien, en hemlig efterkänsla af det dumma rykte som genast 
uppstått hos Eder att jag blifvit mördad i detta land, hade ej lämnat mig och 
jag  skrattade nu öfver mig  sjelf och den vidskeplighet  som  lidit vid mig  i 
Orienten.334  Och  jag  tackade  Herren  att  åter  ha  kommit  tillbaka  till  den 
härliga arabiska natt i hvars månsken jag nu satt och som jag med underlig 
längtan alltid saknat i Persien. Följande dagen hindrades folket af beständiga 
regnskurar att lossa lasten och vi blefvo så nödgade ligga öfver en dag till. 
Denna dag som var fredag d. 11 Jan. ankom här ett litet Engelskt ångfartyg 
från Baghdad, som tror jag tjenar till postbåt och sedan den lämnat sin post 
åt  en  Eng.  Tremastare,  som  afgått  hit  från Abo  Shir  samma  dag  jag  der 
anlände, erhöll den ett besök af Muʽammaras Sheikh, som begaf sig om bord 
på det för att betrakta det troligen och för att visa honom en artighet gjorde 
det  med  honom  en  liten  spatserfärd  på  floden  af  kanske  en  quart  timma. 
Härunder samlades nu allt byns folk ut på stranden för att gapa derpå och allt 
folk som befann sig på här i hamn liggande båtar och skutor likaså undanta-
gandes våra Indianer, hvilka i sin hemstad Calcutta voro vane att se dylikt i 
öfverflöd. Jag roade mig åt mitt Indianske gråskäggs anmärkning härvid att: 
det  är med  sådana  konster  som Engelsmän  eröfra  alla  land. Och  som han 
talade persiskan högst brutet och blott högst ofullkomligt kunde uttrycka sig 
derpå,  förstod  jag ej  rätt om han med sådana konster  förstod  fartygen och 
nickor, som äfven nu såsom i går lotsades i stort tal från de Eng. fartygen, 
eller spatserfärder som de göra med byars och städers Sheikher. Jag kunde ej 
hålla mig att vidare ge mig i samtal med honom i detta ämne och jag frågade 
hvad han och hans landsmän tyckte om Engelsmännen och deras styrelse i 
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hans  land.  Jag  visste  väl  hvad  svar  jag  skulle  få;  den  gamla  klagan  öfver 
Frangernes orättvisa. Det är orientalerns eviga visa om occidentaler. Då den 
sednare kommit in i hans land och uppodlat till trädgårdar och rika fält hvad 
förr ut [låg] i träda för fäfot, byggt upp hans städer, som lågo fallna i ruiner, 
skaffat  ordning  och  säkerhet  i  communication  lugn  och  fred  i  landet  och 
skydd  mot  småtyranners  despotiska  förtryck  och  välvilligt  öppnar  och 
erbjuder  honom  hela  skatten  af  sin  bildning  och  så  genom  sin  naturliga 
öfverlägsenhet, nej! genom sitt  christliga  sinne blifvit herre  i det  land han 
först beträdde som en främmande gäst, då drager sig den gamla dumt förnäme 
herren,  den  afsigkomne  herren,  tillbaka  i  sin mörka  knut med  sin  gammal 
skolmästares misslynthet öfver den elev som växt undan hans ferla och med 
en Hannibals bondarnes besvurna hat335 men med ett barns vanmäktiga illska 
mot  sin  tuktares  ris  och  sitter  der  och  sjunger  sin  dumma visa  om  sin  nya 
herres orättvisa och quäder sin sorgesång öfver sin i en trädgård försvundna 
dynghög,  som  var  honom  så mjuk  och  treflig  att  ligga  på  och  bortsola  ett 
lättjefullt lif, han gråter öfver sitt gamla Jirn, hvars förfallna vrår och vinklar 
voro så kära gömslor för hans snusk och dynt, han quider öfver de förgågne 
tider af oordning och sjelfsvåld och laglöshet, i hvilka han med våld i ett tag 
kunde vinna allt eller förlora allt, allt efter ödets nyck och sin Herres vilja, 
och sedan med de roffade skatterna köpa sig fri från sin små tyranus giriga 
förföljelse, han k[l]agar att den dunstdimmiga luft förskingrats, som förr låg 
öfver [...] och skymde det från salens värme och beskyller den nya gästen att 
ha krossat de talismaner som fordom skyddade hans land från blinda natur-
krafters våld, och när sedan, så långt han ock drar [...] den mörka vrå som 
står quar från hans gamla Land han dock ej kan utestänga en stråle af den 
randande dagen att der tränga in, flyr han och drar ut till sina gamla brödra 
land,  öfver  hv[...]  behagliga  dunstdimman  af  vantro  och  vidskepelse  och 
dumhet ligger, han går till Mekka att kyssa den svarta [...] stenen och dricka 
inbillad hälsa ur Zemzems saltsura vat[ten  ...]ga nekar  sina  [...] ben  trötta 
mellan  tvänne  stenar  eller han går  till Kerbela och Mesh-hed  för  att  lukta 
förrutnelse och hängågne helgons förmultnade ben och när han sedan tiggit 
sig fra[m ...] eller slutet af sin väg så – det lyckligaste af allt – kallar honom 
Herren och fjerran eller nära sitt gamla  land vräkes hans  lik öfver suden  i 
hafvet ett bete för fiskar eller inbäddas det i öknens sand [...] för vargar. Man 
försäkrade att af de tjugo som voro med oss knappt en skulle återhinna sitt 

b r e v  ·  3  a u G u s t i  1 8 4 7  –  8  j u l i  1 8 4 9

WALLIN V.indd   375 1.12.2014   11.35



376

G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

land. Och detta lif och denna död är den gamle beduinen dock kärare än att 
kasta sig i armarne på den unge [oläsligt]. Men hvem begriper Orienten och 
dess djupa hat emot Occidenten? och hvem har förstått att försona det? Jag 
ville säga blott en – Egyptens Mohammad Ali om jag ej fruktade det philan-
tropiska Europas declamationer. Dock så mycket tror jag mig kunna säga att 
man med predikningar och moral förmaningar ej kommer långt här och ferlan 
och  riset,  som  hos  [oss]  börjar  och,  hoppas  jag,  kan  småningom  afläggas, 
behöfves ännu fullt upp i Östern fruktar jag oaktadt alla de hämska rysningar 
af  vedervilja  som genomgå mig  hvarje  gång  jag  ser  karbagen  dansa  på  de 
nakna  föttren. Samtalet  var  knappt  slut med mitt  Indiska  gråskägget  då  de 
båda Eng. fartygen lyftade ankar för att gå, ångfartyget till Basra och tremas-
tarn till Abu Shir och ehuru jag ej hade bundit mitt hopp vid dem tyckte jag 
dock nu mig ensamare än förr. Det är mig dock alltid kärt att stå och veta mig 
nära mina verlds dels män om jag ock ej är i deras sällskap. Den Derwish som 
under resan agerat min tjenare hade äfven lämnat mig för att gå till sin hemstad 
och ensam som jag var såg jag med stor glädje att äfven vi lyftade ankar för 
att ge oss framåt floden med ebben. Men vi hade ej hunnit lyfta vårt ankar så 
ropade oss [en] på stranden löpande man oss att stanna och ej föra med oss 
till Basra hans torrfiskslast. Det befanns nämligen att under det vi legat här 
och [...] två dagar man hade glömt en liten last af torr fisk och för att lossa 
den måste vi nu  ligga öfver hela natten och följande förmiddag. Lördagen 
slutligen gåfvo vi  oss  ut  härifrån och  först Söndags  afton hamnade vi  vid 
Basra [...] bittida på morgonen kommo arabiska små gagglika båtar kallade 
bäläm, till vårt fartyg och en sådan fick jag nu hyra att på den lilla kanalen 
föra mig upp till staden och som jag genast här måste [...] gatan för att växla 
mig småpengar åt mina roddare och de som burit mina effecter in i den khan, 
der jag fått mig quarter, så hade jag genast tillfälle att få en öfverblick af den. 
Hvad är Basra nu? och [...]  jag säga Dig om denna stad? Basra är nu intet 
annat rent  intet annat än en sophög, omgifven af de härligaste palmskogar 
men  ock  nästan  inga  andra  planteringar,  med  här  och  der  några  förfallna 
fähus och moskéer hvars lutande minareter i trasorna af sin fordna persiska 
brokiga skrud af porcellans skifvor och fallande väggar ge rådet åt den förbi-
gående att ej komma sig för nära, och på denna sophög ligger i treflig lättja 
och  bortsolar  sitt  trefliga  lif  ett  svart  slägte  af  inflyttade Negrer  blandade 
med araber och perser och sine styres och höfvids män, kallade militär, utgö-
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rande  en  [oläsligt]  skara  af Arnauter  och  Turkar  och  Egyptier  och  andra 
araber  sammanskojade  från  alla  verldens  ändar.  Basra  är  summan  af  all 
förstörelse jag sett och jag skulle förgäfves söka ge Dig ett begrepp derom. 
Men Du  är  ock  säkert  trött  att  evigt  höra  om  blott  förstörelse  såsom min 
penna  är  trött  att  skrifva  derom.  Ja  mitt  öga  är  matt  vordet  af  den  eviga 
förstörelse det öfver allt måste se och mitt sinne likaså och der jag gick på 
Basras sophög flögo ovillkorligen rysningar öfver mig och jag höjde böner 
till Herren att snart föra mig härut: jag kände en högre längtan än någonsin 
förrut  att  genast  komma antingen  till  öknen  eller  tillbaka  till  vårt Europa. 
Hör huru min bön blef hörd!  Jag hade här att få förstärkning i min nästan 
toma kassa, jag skulle här ha bref från Dig och från Kairo, med hoppet om 
hvilkas erhållande  jag hade fördrifvit så många mörka stunder under mine 
resor  i Persien. Det var således naturligt att  jag skulle skynda mig  till den 
man här, som skulle öppna mig porten till detta paradis, härvarande Franske 
Consulsagent, en Orient. Christen vid namn Girgis. För att ge Dig ett full-
ständigt  begrepp  om  den  vändning mitt  läge  här  tog, måste  jag  gå  längre 
tillbaka. Då jag första gången i Baghdad besökte Fr. Cons. H. Geoffroi, sade 
han  sig  af H. Bokty  i  Cairo  nyligen  erhållit  ett  bref,  hvari  denne  sednare 
recommenderar mig hos honom och specielt uppmanar honom att, i fall jag 
behöfde, ge mig pengar mot quitto och sedan sända det till Cairo, derifrån H. 
Bokty  från  mina  hos  honom  eller  i  Alexandria  deponerade  medel  skulle 
öfversända  det  åt  mig  lånade  belopp  till  H.  Geoffrois  i  Latakia  i  Syrien 
bosatte bror, med hvilken H. Bokty står i relation. H. Geoffroi erbjöd sig ock 
genast nu att försträcka mig pengar, men som jag ej var i behof deraf kunde 
jag med skyldig tacksamhet afslå hans artiga anbud. När jag sedan efter den 
plågsamma sommaren i Baghdad beslöt mig till min Abstecher i Persien fann 
jag att den summa jag ännu hade öfrig af de från Kairo medtagne pengarne, 
stor ungef. 48 Ducater = 120 Österrik. Thaler, väl skulle räcka mig för denna 
tur, men ej vidare för att bege mig öfver Pers. viken till Arabien och att åter-
komma till Egypten. Jag vände mig således  till H. Geoffroi med förfrågan 
om  han  ville  låna  mig  100  österrik.  Thaler.  Utan  de  minsta  invändningar 
visade han sig härtill beredvillig och erbjöd mig dem genast här i Baghdad. 
Som jag dock ej behöfde dem här och i alla fall ej ansåg det för rådligt att 
släpa denna summa med mig till Persien frågade jag om han ej kunde låta 
mig lyfta dem i Bender ʽAbbâs. Detta var honom svårt, emedan Frankr. ingen 
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Agent har der lika litet som i Abo Shir, och det öfriga Persien. Basra var den 
enda stad, der han hade en agent under sig och dit han utan svårighet kunde 
skicka  mig  pengar.  Vid  närmare  besinning  bad  jag  honom  låta  mig  lyfta 
nämnda summa der. Saken arrangerade han nu på följande sätt. Han tog af 
mig ett quitto i dubbla exemplar på 100 Österrik. Thaler och gaf mig i dess 
ställe ett på arabiska af hans Dragoman en viss H. de Murad, en i Baghdad 
född  och  uppfostrad  Fransos,  skrifvet  och  undertecknadt  bref, hvari  efter 
stora recommendationer han uppmanar Girgis att utbetala mig ofta nämnda 
summa  som  i  d. Arab.  brefvet  tituleras  Sheikh  ʽAbd  olmaulâ,  taga  quitto 
derpå, öfversända det till Baghdad och dra växel på hvem helst han önskade 
af  der  bosatte män  för  att  betalas  af H. Geoffroi.  Brefvet  var,  som  sagdt, 
skrifvet  och  undertecknadt  af  H.  de  Murad  och  växel  skulle  dras  på  H. 
Geoffroi. Jag litade för mycket på H. Geoffrois rutin uti affärer, och kände 
för litet de förhållanden han stod i med sin agent i Basra, för att tillåta mig 
några anmärkningar. Brefvet var för öfrigt skrifvet i två exemplar af hvilka 
och det ena afsändes genast till H. Girgis och det andra lämnades mig. Jag 
bragte det som mig sjelf helbregda genom Persien och öfver hafvet hit och 
då jag nu här anlände var det första att uppsöka nämnde [...] på gatan, der 
man alltid måste söka en Oriental och [...] var oförsegladt, men genomög-
nade det och bad [...] hans hus, hvars port han visade mig. Då jag kom till-
baka fann jag honom i hans hus [...] på min knackning kom han ut och slog 
porten igen framför min näsa och vandrade framåt på gatan derunder frågande 
mig om  jag ej bure någon annan  skrifvelse  af H. Geoffroi  sjelf. Då  jag ej 
kunde annat än neka dertill  sade han sig ej kunna ge mig några pengar på 
detta bref, skrifvet som det var af en annan än den som skulle betala summan 
i Baghdad. Jag föreställde honom förgäfves att H. de Murad var H. Geoffrois 
Secretär och Dragoman och att ingalunda utan den sednares samtycke och på 
hans ordres hade kunnat skrifva detta bref, att jag skulle bli uppehållen här 
och ligga bort min tid etc. Men allt var fruktlöst. Vi hade härunder kommit 
till mitt quarter i khanen och han satte sig nu och började himla sig öfver att 
H. Geoffroi sjelf alldrig hedrat honom med någon skrifvelse af egen hand; 
att  han  länge  varit  deras  agent  här,  haft  derföre  stora  utgifter,  som  förtärt 
honom  och  hans  hus  och  inga  deremot  svarande  inkomster  m.m.  Sedan 
började han smickra mig med att vara en förståndig man, som inga orimlig-
heter  ville  fordra  af  honom;  hela  verlden  skulle  skratta  öfver  hans  skägg 
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(härvid ett  drag öfver det kortklippta halfgråa  skägget) om han gåfve mig 
pengar på detta bref; han ville ej ha besväret att sedan springa från den ena 
till den andra för att återfå sina pengar. Hela hans uppförande förekom mig 
så uselt att jag ej kunde förmå mig till vidare föreställningar och samtal med 
honom; vi slöto saken så att jag följande dagen skulle skrifva till Baghdad 
och  derifrån  afvänta  svar  som  inom 18  dagar  kunde  inträffa  här.  Följande 
dagen lämnade jag honom brefvet till H. Geoffroi och sedan såg jag honom 
ej på lång tid. Jag stängde mig nu in i mitt rum i Khanen och började detta 
bref till Dig och sysselsatte mig med studier. Men mitt läge var förtvifladt. 
Min kassa bestod af två dukater och ej fulla två Thaler, hvilka varit mig nog 
för en månad eller så om jag vågat depensera dem. Men det tordes jag ej. Jag 
gjorde  allehanda  räkningar;  personer  hade  kanske  dött, mina  pengar  hade 
kanske ej ankommit: H. Bokty hade kanske gifvit H. Geoffroi motordres och 
hvad förundrade mig mest H. Girgis sade sig två gånger skrifvit till Baghdad 
för att få upplysningar om nämnde bref utan att han erhållit något svar. I alla 
fall ansåg jag rådligast spara så mycket möjligt på min kassa för att i värsta 
fall kunna komma  till Baghdad, der  åtminstone omkring ett  tjog Europeer 
finnes,  hos  hvilka  jag  kunde  sammantigga  mig  något  respengar  och  på 
persiskt vis föryttra de små effecter jag hade såsom en klocka och ett chirur-
giskt bestick etc. Jag hade händelsevis i Shiraz försett mig med stor proviant 
för min tillämnade sjöresa och hade åtminstone ris och mjöl tillräckligt för 
två månader. Jag började nu här således äta på min matsäck; men jag hade 
dock utgifter  för ved och vatten och quarter och  ljus och annat. Jag måste 
förneka mig allt; dricka mitt caffe och the utan socker; lägga mig bittida för 
att spara på ljuset; undfly alla bekantskaper, som jag ock intet sinne nu hade 
att  göra;  gå  förbi  frukt  och  snaskbodorna  och  slicka mig  om  truten;  bära 
smutsiga  kläder  af  brist  på  tvättpengar  eller  tvätta  dem  sjelf  utan  tvål  i 
kokhett vatten bära långt klijande hår på hufvudet af brist på barberpengar 
etc.  etc.  Jag hade väl ofta  förut  fått utstå  slikt på mina  resor men då hade 
själen varit nöjd; ja! jag vet ofta då mitt morgonmål varit torrt bröd och mitt 
aftonmål likaså och min dryck om dagen salt bäskt vatten eller seraben; men 
nöjdare än Kroesus har jag då böjt mitt hufvud till hvila på öknens sand och 
låfvat Herren med tacksamt hjerta:336 nu var jag förstämd och förtryckt och 
hade ej sinne för annat än onöjda pers. poeters klagosånger. Åh! det är veder-
styggligt att så måsta resa! Och värre än allt! på närmare två år har jag inga 

WALLIN V.indd   380 1.12.2014   11.35



381

underrättelser från mitt hem! Kostar det då Dig så stor möda och röfvar det 
så  förbannadt  mycken  tid  från  Dina  göromål  att  skrifva  till  mig  en  liten 
breflapp och ha alle mine gamle skol och universitets kamrater glömt mig! 
Och huru har jag förtjenat detta af Eder? Jag har för en ros många, många 
törnen,  som  sarga mig,  tycker  mig  i  sanning  ej  förtjena  att  äfven  I  strön 
törnen i min väg. Men ej allenast svedan af dessa törnen; de förlama äfven 
fotens rörelse och hindra den att ta den väg den ville. Men nog af! Jag hade 
förlefvat  i Basra 34 dagar af vånda,  jag ej kan beskrifva Dig då  jag erhöll 
underrättelsen att H. Geoffroi i Baghdad aflidit. Denna bedröfliga nyhet var 
redan  11  dagar  gammal  då  den  bragtes mig  af Girgis,  hvilken  under  hela 
denna tid tycktes velat undfly mig. Jag har träffat honom blott två gånger på 
gatan och då jag en gång sökte honom i hans hus, sade man honom ej vara 
hemma. Denna nyhet hade hitbragt den Eng. ångbåten, som här anlände fr. 
Baghdad d. 6 Febr. och då den bragte mig denna nyhet visste jag ej hvad j. 
sk. tänka. Jag hade hittils dels varit sysselsatt m. d. bref dels hade jag stålsatt 
mig mot orient. apathie, men nu kom min Europ. blod i rörelse; den dref mig 
ut fr. mitt osnygga rum, der jag ej mer hade någon ro, äfven ing. ro gaf mig 
kringdrifva  i palmskogarne o.  fälten. Jag var utom mig o. äfv. nattsömnen 
som jag hittils njutit  fullt upp började  tryta mig. Åtskilliga artiklar af min 
proviant började lida mot slut såsom mitt smör o. fram för allt mitt snus. Jag 
måste preparera mitt snus sjelf o. jag satt o. gnuggade det med tårar i ögonen. 
Jag kunde ej ännu påminna mig den dag i min lefnad jag varit i så uselt läge 
att jag ej haft mitt dagliga behof af denna artikel. Men framgång krönte mina 
bemödanden o. jag fick mig ett snus bättre än det [oläsligt]. Men jag skulle 
förgäfves söka ge Dig ett begrepp om all den uselhet o. all den nöd jag utstod 
i Basra o.  jag kan ej nog tacka Herren att  jag ej blef sjuk i hvilket fall  jag 
säkert hade strukit med, ty folket säger der: den som der lutar ned sitt hufvud 
stiger ej mera upp. Emellertid ankom här ett Holländskt skepp från Batavia 
med caffe o. jag besökte Kaptenen om bord. Jag kan ej säga Dig huru glad 
jag var att åter se Europeer o. ännu större var min glädje då jag här om bord 
hade tillfälle att med tvänne svenska Matroser tala o. höra mitt modersmål, 
som  jag på  fulla 5  år  ej hade hört. Men det var blott  för  en enda gång;  ty 
samma dag jag var om bord gick skeppet af o. jag blef quar. Slutligen ankom 
den 9 Mars  för andra gången det Engelska ångfartyget o. denna gång med 
bref  från H. Bokty  i Kairo dat. d. 14 Octob.  förlidet år,  som således  länge 
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legat  i  Baghdad  och  väl,  som  jag  tycker  förut  kunnat  skickas  till  Basra. 
Äfven H. Girgis erhöll ett bref, deri han berömmes hafva gjort väl att ej ha 
gett mig pengar o. vidare anmodas underrätta mig att H. Geoffroi dött och att 
hans efterträdare en viss H. Cham de duc ej kunde ge mig några pengar. Men 
mig hedrade man ej med något specielt bref till svar på det jag skrifvit till H. 
Geofroi o. gaf äfven i brefvet till Girgis intet hopp, intet ord om några sorts 
mått o. steg eller några sorts arrangemanger om dylika för att hjelpa mig ur 
min nöd. Man hade helt simplement låtit mig svälta ihjäl, vi vocis, utan att 
alls  ta det på hjertat. Hvad hade  jag således att göra? Att  tänka på fortsät-
tandet  af  resan  o.  gå  till Masqat  o. Aden  var  rent  omöjligt:  jag  hade  inga 
pengar o. årstiden var redan för långt framliden. Jag vände mig således till 
Kapitänen af d. Eng. ångbåten och bad honom taga mig med sig till Baghdad, 
der  jag dock på ett eller annat sätt hoppades kunna arrangera mina affärer 
eller i värsta fall derifrån söka mig som en tiggar Derwish vägen till Mosul 
o. Syrien. Min presentation inför Kapt. Jones var högst putslustig förnämli-
gast  genom  den  förtviflade  sinnesstämning,  hvari  jag  befann  mig,  men 
slutades med tillståndet gifvet mig att komma om bord.337 Den 11 gingo vi af 
från Basra o. jag hade mycket att berätta Dig om denna angenäma färd o. om 
min ställning först och sist om bord med de Eng. Gentlemen; men rummet 
tillåter mig ej. Nog af så uppenbarligen tvehågsne o. villrådige de först voro 
huru de skulle behandla mig så utomordentligt artige och hygglige blefvo de 
alla mot mig redan första dagen o. jag fröjdade mer än någonsin i mitt lif att 
åter vara tillsammans med Europ. o. dertill så äkta Gentlemen som desse o. 
till  råga  på  min  fröjd;  här  var  om  bord  en  svensk  skeppstimmerman  från 
Runaby, med hvilken jag kunde tala mitt eget språk. Härom allt kan jag någon 
gång  vid  en  finsk  bål  berätta  Dig  roliga  saker.  Nu  är  ej  tillfället.  Engels-
männen äro dock verldens Gentlemen. Sex dagar räckte farten på den vackra 
mäktiga Tigris floden med dess öde okultiverade eller fastmer från fordom-
tima odling till öken vordna stränder o. dessa dagar voro de lyckligaste jag 
lefvat bland Europ. sedan jag begifvit mig från mitt eget kära land. Ankommen 
till Baghdad vände jag mig genast till H. Cham de duc H. Geofrois efterträ-
dare. Min in duplo gifna skuldsedel till H. Geofroi hade han under sin lifstid 
sändt till sin broder i Syrien o. det bref jag skrifvit från Basra till H. Geofroi 
sade han sig ej hafva erhållit. Emellertid hade han godheten likväl ge mig 50 
Thaler som vi uträknade kunde räcka mig till Aleppo, der H. Geofrois broder 
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skulle ge mig den andra hälften af den olyckliga skuldsedeln o. dit jag i ett 
bref ville anmoda H. Bokty sända mig vidare försträckning. Emellertid är ej 
att tänka på komma till Arabien mera. Jag är sönderbultad i mitt sinne af den 
kamp jag haft att bestå mot ett ogunstigt öde jag ser ej annat för mig än att 
komma tillbaka till eget land. Men nog af! I Baghdad har jag nu lefvat bland 
de noblaste Eng. Gentlemen o. hade bland annat tillfälle att hos H. Rawlinson 
se  i  Journ. Asiat. Din  persiska Grammatik  lofordad.338 H. Rawlinson  är  d. 
Eng. Residenten härstädes o. en mäktig Orientalist o. d. berömda läsaren af 
kuneiform  skriften.339  De  ha  alle  här  bemött  mig  med  så  utomordentlig 
artighet att det ännu alldrig blifvit mig så svårt att återgå till mitt smutsiga 
orientaliska lif som nu. Jag lider oändligen i min själ af så väl det ena som 
det andra o. af tusende andra omständigheter som jag ej har plats att nämna. 
Nog af! det bär nu af åt Wester till Er och vårt kära land; men kommer jag 
dit engång med ”hvitt eller svart anlete”? Det mågen I dömma! Vilja har ej 
felats mig; men krafter o. gynnande omständigheter ha det. Det går nu  till 
Mosul, Aleppo  och  Syrien  o.  Egypten,  der  jag  hoppas  inträffa  ungefär  i 
början af Juni. Skrif dit genast efter detta bref och underrätta mig om allt. Jag 
vet ej om min mor, om Du o. alla andre äro lefvande eller döde. Sedan jag 
skrifvit detta ha 1000 tankar o. planer sväfvat omkring i mitt hufvud under 
omkalaserande här med de Eng. Gentlemenen o. resultatet af allt har blifvit 
att jag i dag den 15 April går af härifrån med d. Eng. posten gerade genom 
öknen till Damascus o. om jag på denna väg undgår att bli plundrad af Araber 
till  Beiruth  o.  Egypten  o.  så  till  Europa  med  lång  näsa.  Skrif  emellertid 
genast till Egypten, der jag dock troligen måste komma att dröja till ungefär 
slutet af Juli. Förr än ett år hvälft om torde jag vara hos Er. Nu faren väl alle.
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T i l l  g .  g e i t l i n

k a i r o  1 2 / 6  1 8 4 9

Broder!
Jag  ligger  nu  för  andra  gången  i  Quarantaine  i Alexandria340  retad  och 

harmsen öfver det obevekliga Orientaliska ödet, som slog ett kors i den väg, 
jag  utstakat  för mig  och  sålunda  tvingat mig  vända  om mot Wester  o.  ge 
ryggen åt  allt hvad med underlig  trollkraft drog mitt  sinne  till öknen. Allt 
detta dock har jag vidlyftigt utlaggt i min Jeremiad från Basra, som troligen 
kommit Dig  nu  tillhanda  och  jag  vill  ej  vidare  uppehålla Dig med  dylika 
klagosånger. Emellertid är det ej ledsnaden i Quarantainen, som lagt pennan 
i min hand; jag har redan legat här 5 dagar utan att tänka på att skrifva, nej! 
med  den  halstarriga  föresats  att  ej  låta  höra  af  mig  alls.  Så  harmsen  och 
uppretad har jag varit på Dig och på alle mine vänner i vårt kära land; o. jag 
tycker  sjelf,  ej  utan  orsak. Åter  nära  två  år  ha  förgått,  på  hvilka  jag  inga 
underrättelser  haft  från  mitt  hem,  o.  retligt  som  mitt  sinne  blifvit  här  i 
Orienten i synnerhet under det sista året, då jag haft att stålsätta mitt bröst 
emot alla de mest olika ofta högst förödmjukande omständigheter, hade jag 
beslutit att tillsvidare iakttaga en trumpen tystnad. I dag morgon den 22 Maj 
erhöll jag mig hitsändt från Cairo Ditt bref af d. 27 Nov. 47, som anländt till 
Cairo d. 1 Febr. 48 således ungefär 45 dagar efter det jag lemnat Egypt. för 
att ge mig ut på den resa, som jag nu så snöpligen slutat. Inneslutet i det var 
ett från d. ovärderlige vännen Borgström o. ett fr. min mor. Genomläsningen 
af  dessa  ehuru  gamla  bref  blidkade mitt  stubbiga  sinne,  redan  till  en  del 
försonadt genom några sånger af vår Runeberg, som jag dessa dagar läst i en 
Sv. Anthologie o. som flyttat mitt sinne från Alex. Quarantaine o. Arabiens 
öknar till Saarijärvis skogar. Så beslöt jag småningom att ta i pennan o. före-
ställ  Dig mig  än  en  gång  liggande  på magen  på  en matta  bredd  ut  på  ett 
stengolf och quarantaine full af turkar o. Araber o. tvänne franska munkar o. 
ett ungt vackert fransyskt fruntimmer med sin mor etc. o. lystna till hvad jag, 
o ve! kanske för sista gången har att berätta från öknen. Sedan jag ankommen 
till  Baghdad  d. 14(?) Mars  fr.  Basra,  hade  calaserat  om  der med  den  äkta 
Gentleman coloni af Engelsmän, som der är bosatt o. i hvars sällskap jag fann 
en försoning för allt hvad jag utstått i samma stad d. förflutna sommaren o. än 
mer för hvad jag hade lidit i Basra, ja i hvars sällskap jag åter lefde bland äkte 
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Europeer, bland Finnar, för att så säga, ty jag har knappt funnit sådana annor-
städes  i  Orienten,  beslöt  jag  mig  att  följa  den  Eng.  posten  derifrån  till 
Damascus genom öknen. Jag hade länge varit villrådig om den väg jag borde 
taga för att återvända o. mitt första beslut var att gå öfver Mosul o. Aleppo 
till Syrien. Jag hade på denna väg haft tillfälle att besöka utom en hop högst 
intresanta städer äfven monumenter från äldsta tider, bland hvilka i synnerhet 
ruinerna af Nienive, derifrån jag hos den lärde Eng. Recidenten i Baghdad 
H. Rawlinson hade sett flera de mest utomordentliga quarlefvor af bilder o. 
stenskifvor fullskrifna af gammal kilskrift. Men mycket var emot denna väg; 
dess längd, dess af vatten o. snö under denna tid försvårade farbarhet o. de 
dermed förbundna drygare resekostnader, som stodo i stor disproportion till 
min kassa. Den bestod nämligen nu,  såsom  jag underrättat Dig  i mitt bref 
från Basra, af de 75 Thaler, som jag för att så säga blifvid nödgad tigga mig 
till  låns af de onde  fransoserne  i Baghdad,  som gäckat mig  så gement. Af 
denna  summa hade  jag nödgats  använda  en del  på min  fulleligen uttömda 
Garde-roba,  bestående  vid min  ankomst  till Baghdad  af  en  skjorta  ett  par 
calesonger en nattrock och en kapprock utom tarbôshen o. skorna, alla dessa 
plagg utnötta och skam att säga! smutsiga. Mitt lif kostade för öfrigt ringa 
eller intet; ty jag lefde och bodde hos Engelsmännen, hufvudsakligen hos H. 
Jones,  kapten  vid  flottan  o.  commenderande  den  lilla  Ångbåten  Nitocris 
mellan Basra och Baghdad o. dessutom o. hufvudsakligen sysselsatt med att 
uppgöra  en  praktfull  karta  öfver  hela Tigris  o.  Euphrates  flod  land  o.  för 
öfrigt en man betraktad den ende jag kunnat sluta mig till som vän allt sedan 
jag  lemnat Eder o. mitt eget  land. Men vigtigare  i vågskålen  låg mitt eget 
sinne. Det var slut nu med mina orientaliska resor, jag måste nolens volens 
lämna ryggen åt Orienten o. så var det bäst  tulta hem på kortaste väg. Jag 
lyssnade till inga afråd Engelsmännen gjorde: de spådde jag ej skulle kunna 
uthärda den tröttsamma färden genom öknen; en väg som karavanen vanligen 
gör 20–30 dagar o. den Eng. posten på 8–9. Dessutom hade de 4 sista Eng. 
posterna alla blifvit plundrade på vägen af Beduiner o. den siste hade, sedan 
han  blifvit  af  dem blottad  på  allt  utom postpaquetet,  sett  sig  tvungen  till-
bringa 4 dagar gående till fots utan mat o. dricka o. när han sedan kom fram 
till  Hît  på  stranden  af  Euphrat  o.  trogen  sin  tjenst  lemnat  postpaquetet  i 
annan mans  hand  att  föras  fram  till  Baghdad,  dog  han  der  efter  tre  dagar 
troligen i följd af de stränga strapatserna o. nöden i öknen. Allt detta skrämde 
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mig ej det minsta; jag var fastmera i ett mod att önska det något dylikt skulle 
drabba äfven mig. Å andra sidan kände jag mine krafter för väl för att veta 
det jag kan utstå hvad en beduin o. en kamel kan utstå o. jag beslöt således 
ta denna väg. Tillrustningarne till denna färd bestodo i att göra mig af med 
allt hvad jag möjligen kunde umbära. Min apothekarlåda med alla dess gamla 
medicamenter  o.  flaskor  dels  skänktes  dels  såldes  bort;  åtskilliga  böcker 
lämnade jag efter mig i Engel. hus och så gjorde jag mitt baggage nu lättare 
än någonsin förrut. I ett högst angenämt aftonsällskap samladt hos d. Eng. 
Recidenten för att fira hans födelsedag togs af mig ett hjertligt afsked af de 
nya vänner, som jag så oändligen lärt värdera o. d. 17 April gaf jag mig ut 
från  Baghdad  i  sällskap  med  blott  en  enda  beduin  vid  namn  Ḥamad  af 
stammen ʽOḳeili, hvars bostäder äro hufvudsakligen i Boreidá i alḳasîm, men 
hvaraf en stor mängd bosatt sig i Baghdad här utgöra de forbönder, som gå på 
Damascus o. Aleppo med foror och karawaner genom öknen. De äro sålunda 
inga  egentlige  nomadiserande  Beduiner  o.  affordras  nu  äfven  brödra  skatt 
khâwé af visse ʽEneze stammar på deras vägar, hittils dock alltid vägrad; men 
de ha i hög o. fullkomlig grad bibehållit öknens vackra språk och rena seder. 
Vi redo hvardera sin goda dromedar (dhalûl) o. vår packning var utom vår 9 
dagars proviant nästan ingen. Våra beduin kefijor sväfvade med långa tofsar 
på våra hufvuden o.  d.  oumbärliga käppen  rördes med beduin grace  i  våra 
händer; ehuru min kamrat, jag måste tillstå det, var såsom alltid en beduin på 
resor mera  trasig. Hans kamrater  som  följde oss ut  hälsade oss  farväl med 
deras  korta maʽ  alselamé,341 men  jag  fick  låf  bequäma mig  till  ett  formligt 
afskedstagande med en tråkig tårögd Perser, som följt mig. Vi gingo fram vår 
tysta jämna kamelgång öfver ʽIrâḳs jämna landhaf, nu genomskuret af otaliga 
små kanaler ledda från den öfversvullna Tigris öfver frodiga i brodd stående 
fält. Här o. der hade små sjöar bildat sig af det detta år i synnerhet höga flöd-
vattnet  från  floderna  o.  vi  hade  just  nickat  farväl  åt  den  guldbeplåtade 
kupolen,  som  står  öfver  de  både  Persiske Helgonen  o.  Imâmerne Ḳâḍims 
graf,342 då vi hade att genomvada en sådan sjö af stagneradt vatten. Vi voro 
knappt på hälften deraf då min dromedar vid ett ögonblickligt stillastående 
började trampa sig med sina fötter in i leran o. snart så stannade deri att hon 
(dhalûl fem. i Arab. såsom ship i Eng)  fann för godt fälla sig ner på knäen 
(baraket) i vattnet. Jag sprang väl genast ned i det nära till medjan gående 
vattnet, men mitt  baggage  blef  vått  o.  blött. Vi  packade  snart  af  henne  o. 
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bragte henne på föttren igen; men då jag sedan på torra landet igen under-
sökte mina säckar, fann jag de flesta böcker blifvit våta o. skadade, o. mer än 
alle andra den andra delen af 1001 natt som följt mig genom hela Persien hit. 
Vi  togo upp de flesta  [av] dem,  torkade dem något  i solen o. strödde sand 
mellan bladen o. Ḥamad o. någre andre beduiner som följde oss i dag, trös-
tade mig att som böckerna voro hvarken Koran eller Ḥadîth det ingen särdeles 
skada var om dem. Då de vidare erforo att min lilla fick koran, som följt mig 
på alla mina färder såsom talisman, blifvit fri från allt vatten, förklarade de 
detta såsom ett godt förebud och omen för den förestående färden. I hopp om 
att denna tydning skulle sannfärdas o. stärkte i våra hittils toma magor med 
några  bitar  bröd  o.  några  appelsiner,  hvilka  vi  under  det  korta  uppehållet 
intagit,  togo vi det korta arab. afskedet af våra följeslagare o. fortsatte vår 
kosa vi åt NW, de åt NO för att nå sina arabstammar, som nomadiserade på 
W.  stranden af Tigris. Wi gingo öfver Mesopotamiens  fält mellan de båda 
floderna – detta forntidens Holland, genomskuret som det var, liksom hela 
det öfriga flodlandet, af kanaler i alla riktningar – nu förfallet så godt som 
till en öken öfverogräsad af en törneört kallad ʽaḳôl o. bebodd af usle fattige 
beduiner i trasiga till hälften af halmmattor bestående tält, som väl förtjena 
öknamnet  af kharà  ʽarab,  som en af vårt  sällskap kallade dem. De äro  till 
största  [delen]  af  en  stam Doleim; men knappt  torde  en  arabstam  finnas  i 
synnerhet af de, hvilka i äldre eller sednare tider bebott Negd, hvaraf ej här 
finnes någon usel quarlefva. Man finner här spår af Ṭai, af Beni Hilâl o. Beni 
Temîm etc. af frejdade Arab namn, o. det är slutligen hit som Negds araber, 
en  stor  del  af  dem  komne  dit  från  Jemen,  på  den  stora  stråtvägen  genom 
öknen, af hunger o. nöd, som inträffar i deras fattiga land, stam efter stam o. 
tid efter tid nu som fordom bli tvugne att söka sig ett främmande hem undan 
sin hembygds karghet. Deremot bosätta sig nästan alldrig ʽEneze beduiner i 
ʽIrâḳ: de hålla sig till Syrien o. Aleppo ehuru flera stammar af dem nomadi-
sera längs W. stranden af Euphrat ända ner till Kerbela o. Mesh-hed ʽAli o. 
stundom ända till gränserna af Alḥasa o. alḳasîm. Men ʽEneze äro som jag 
tror Syr. öknens ursprunglige Nomader o. den Syr. typen står ovedersägligen 
präglad i deras drag med dess slägttycke med den gamla ädla judiska; då en 
helt annan typ utmärker de äkte Negdboarne. Men jag vill ej nu uppehålla 
Dig med alla de funderingar som, ehuru ännu osäkra, sväfva mig i hufvudet 
härom. Så usle desse Doleim Araber o. deras tält förekommo oss försmådde 
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vi ej att ofta vid förbifarten hälsa o. affordra dem den älskade beduindrycken 
nasî bestående af kärnmjölk o. vatten o. än mer att få af dem några underrät-
telser från öknen o. araberne på andra sidan af Euphrat. Bland dem hade vi i 
synnerhet att frukta en stam af Bishr ʽEneze kallade araber af Ibn Ḥadhdhal, 
som förmodades vara på vår väg o. i allmänhet äro kände här såsom oblidke-
lige plund[r]are af alle de träffa af ovän stam, hvilket dock gäller lika om alla 
araber. Man visste dock här ingenting om honom annat än att för omkring 10 
dagar ett stort ströftåg af Muntafiḳ araber öfverfallit honom o. tagit ett stort 
byte af hästar o. kameler o. dragit hin dermed. Derefter hade man inga under-
rättelser om den plundrade Ibn Ḥadhdhâl. Vi  inbjödos som oftast  till caffe 
eller en måltid, men gåfvo oss alldrig tid att stiga af våra dromedarer så lock-
ande  jag ock fann det. Vi  tågade oafbrutet hela dagen: vid solens nedgång 
beredde vi oss ett mål på stötta o. i vatten blötta skorpor rörda med smör o. 
socker  till  en gröt o. kryddade med canel. Sedan  fortsattes marshen under 
den tysta aftonen ända till middnatt o. följande morgon eft. 4 tim. hvila suto 
vi åter på våra dromed. Den första dagen af en resa till kamel har vanligtvis 
alltid varit särdeles angenäm. Man har fullt att göra att studera sin kamels 
lynne o. få den in i sitt eget. Sadeln har då ännu ej börjat smaka träd o., hvad 
hufvudsakligt är, kamelen är hvarken hungrig eller trött i hvilka båda fall den 
tröttar sin ridare på det högsta. Hvad nu våra djur på denna resa beträffar, 
hade jag genast igenkänt min dromed. för en från Ḥegâz från stammen Ḥarb. 
Den var  högst  lättfotad o.  dess  traf  var  så mjukt  att  ”du kunnat  dricka  en 
kopp caffe på dess rygg”, men hon kunde ej gå den långa lidande gång med 
stora jämna steg, som Negd dromed. vanligen gör. Och som Ḥamads dromed. 
var af detta sednare slag hade min dromed. intet annat råd än att i sin mindre 
lidande gång med korta steg bli efter ett stycke o. sedan trafva upp den andra. 
Detta  var  en  stor  olägenhet  i  thy  att  detta  sätt  att  gå  tröttade  så  väl  min 
dromed. som mig sjelf o. än mera i thy att jag sålunda oftast måste följa min 
kamrat i spåren, ej på hans sida o. som detta är det vanliga sättet hvarpå en 
stadsbo (ḥaḍari nästan ett öknamn hos beduin) rider i sällskap med en beduin, 
fruktade min kamrat att möjligen någon plundringslysten beduin skulle läsa 
min  incognito  i vår  spårskrift o.  så  få  lust att antingen sjelf  följa oss eller 
yppa vår hemlighet för andra. Jag gaf mig all möda att få henne in i hennes 
följeslagerskas  långa gång o. äfv. min kamrat  red henne  för att  lära henne 
andra mores, men allt var förgäfves. Djuren o. menniskorne i Orienten hålla 
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halstarrigare än vi vid hvad de lärt sig i barndomen. På vägens längd tröttade 
mig högeligen härmed min dromed. Följande dagen förgick som den första. 
Det var föga variation i det monotona landskapet: här o. der dock gingo vi 
öfver en grund beströdd med småsten påminnande att vi småningom närmade 
 oss mot N. o. de börjande bergen. Äfven syntes här o. der artificiela höjder 
troligen af gamla byggnader o. vattenledningar, ock af ett gammalt kloster 
Aldeir, som vi hade på långt afstånd till höger. Vi drucko nasî i Arab tält; men 
fingo inga nyheter om hvad vi önskade. Deremot ju längre vi nu hade kommit 
från Baghdad ju mera blefvo vi frågade om nyheter. Det höga flodvattnet i 
Tigr. o. Euphr. som tvänne gånger und. min sejour i Baghdad hade kommit 
dess  folk  att  frukta  för  deras  ruckliga  stad,  var  i  synnerhet  det  hvarom vi 
ifrigast  frågades; men  flera  questionerade  oss  o.  i  synnerhet mig  närmare 
hvart vi ämnade oss o. hvad jag hade i mina säckar etc. af frågor jag blifvit 
så väl vand vid under mina färder. Med en baknickning af hufvudet o. orden 
min hâk aldiyâr besvaras frågan hvarfrån o. en nickning framåt o. orden ʽalà 
haldiyâr  hâdhi  besvaras  den  andra  o.  med  det  oskyldiga  ḳashsh  besvaras 
frågan o. baggaget o. allt med högst ”pomadigaste mine” i verlden.343 Lika 
kort i sina svar var min kamrat som alltid en beduin: han upplyste ingen om 
hvart det bar o. ingen om hvad han bar. Så mycket pratsammare var han med 
mig på tu man hand att fördömma de frågvise beduinerne o. om nödvändig-
heten att ej upplysa dem om något: ”ja Allah ja ḥâgg rid upp till min sida o. 
låt ej din dromedar gå o.  lufta min i rumpan såsom en ḥaḍari gör du måste 
veta vi äro nu i Arabers land o. ej i Baghdad o. Araberne äro djeflar i lystnad: 
linda din kefiyé om näsan så solen ej bränner dig o. folket ej må se dig; kanske 
någon hungrig hund får lust att följa oss o. under natten snatta något af vårt 
bagage.” ”Gud fördömme deras fäder desse hundaraber; men så länge vi äro 
här, Ḥamad, ha vi intet att frukta af dem o. har någon roffare lust att komma 
under natten, skola vi nog bränna näsan på honom.” Beduinen är såsom jag 
vill  påminna mig  ofta  nämnt  Dig,  en  stor  pratare  och  har  han  någon  som 
förstår hans språk o. hans lefnadsförhållanden är han alldrig tyst under dagen. 
Det är en olycka för mig att ha en nästan motsatt natur; i allmänhet ordfattig 
är jag det ännu mera på en väg, i synnerhet om den är så tröttsam som denna 
nu. Det var den andra dagen af färden o. den är mig vanligen den allra svåraste. 
Också då vi tre timmar efter solens nedgång hunno stranden af Euphrat vid 
den på motsatta sidan belägna lilla staden Hît fann jag mig oändeligen trött o. 
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medtagen alla mina leder liksom lösta o. alla mina ben liksom krossade o. det 
var ej utan möda jag förmådde kröka ryggen för att luta mig ned på min bädd. 
Jag kände mig dock redan för väl för att låta skrämma mig af denna trötthet 
den  andra  aftonen  af  en  9  dagars  färd;  jag  visste  väl  att  jag  den  följande 
morgonen skulle vakna upp med förnyade krafter. Vi hvilade  i en  i vacker 
brodd  stående  åker  vid  flodstranden  o.  oaktadt  en  fuktig  kyla  o.  otaliga 
näsvisa flugor o. Gud vet hvilka andra djur sof jag min natt så roligt som ett 
barn o. först följande morgonen då jag fann alla blottade ställen af min kropp 
rödprickade med låga blåsor förstod jag huru djup min sömn varit. Vi hade 
Gudi lof denna natt tid att sofva ut; ty först kl. omkr. 8 följ. dag infann sig 
från Hît den  färja  som skulle  sätta oss öfver. Under morgonen hade emel-
lertid samlats en stor hop folk på stranden i samma afsigt som vi o. det var 
ej utan knot o. pock som vi fick den söleriälskande färjkarlen att sätta sig i 
rörelse. Han ville ligga här ända till middagen för att afvakta än mera folk. 
Det var med någon svårighet vi fingo våra dromed. in på färjan, i synnerhet 
bar sig min unga o. vid dylika färder alldeles ovana dromed. klumpsigt åt; 
men  slutligen  dock  kom  hon  ombord.  Vi  voro  ett  sällskap  af  kanske  30 
personer utom våra två dromed. o. en hop åsnor på färjan o. öfverfarten var 
stojig o. skrikig såsom allt här, hvari flere personer delta. Alle commende-
rade rörelserna o. alla skreko med fulla halsar utom jag som var narr nog att 
låta mina ögon o. mitt sinne upptagas af betraktandet af en vacker beduinska, 
som  stod  mig  närmast.  Jag  väcktes  ur  mina  drömmar  blott  af  färjkarlens 
affordran af min tedhkeré eller pass, som han sade sig böra se förr än kunde 
sätta mig i land från sin färja. Till lycka var jag dermed försedd o. ehuru det 
nu  som  någon  gång  förr  förargade  kantänka  min  Europeiskhet  att  bli 
behandlad  som  en  Oriental,  fann  jag  dock  för  godt  att  visa  honom  den. 
Härunder kommo vi lyckligen öfver den här ej särdeles breda Euphrat och 
blefvo genast på stranden helsade af en turk med tillfrågan om min tedhkeré. 
Jag gaf honom den med påminnelsen att vi ej önskade bli uppehållne, vi hade 
brådt om o. ingen tid att trädska. Han inbjöd mig att afhämta mitt papper i 
den nyss här anlaggda Quarantaine, som han önskade jag vid samma tillfälle 
skulle inspectera om allt i den vore i skick. Jag hade i Baghdad haft försig-
tigheten låta visera det Turk. pass man gifvit mig för min persiska tur; men 
hade ej idats få en visa af Quarant. i Baghdad. Jag hade derföre nu såsom ofta 
förr det nöjet att gräla o. retas med tvänne turkar som jag hotade med snubbor 
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från Eng. Recident.  om  de  ville  uppehålla   oss  o.  efter  särskilda  frågor, 
gjorda trolig. för att söka locka af mig skrämpengar, funno de gubbförnuftige 
turkarne för godt att visera min tedhkeré o. låta oss fortsätta färden. Vi hade 
äfven här lika litet som förut kunnat få några underrättelser från öknen; men 
vi förmodade dock att Ibn Ḥadhdhâl med sina dragit sig ungefär WSW in åt 
öknen o. vi beslöto således att ta vår väg mera åt N. för att undgå honom. Så 
lämnade vi  den  lilla  öknestaden Kobeisé  till wenster  o.  styrde våra  ”ökne 
skepp” ut åt hafs. Omedelbarligen på denna sida af floden antog landskapet 
det äkta utseendet af stenarabien: ett haf af öken delad i fjorder o. skär af här 
o. der sig resande smärre bergsträckning[ar] eller enstaka hällar o. krusad i 
småvågor af rauḍ eller sträck af en mager vegetation, hvars flora jag här fann 
mera liknande Syriens än den inre öknens. Dock fann jag i allmänhet landet 
här ointresantare o. tråkigare än på den W. sidan af detta märkvärdiga land. 
I de väldiga granitberg som den W. kusten utgöra halföns mur mot hafvet o. 
i  de  smärre kedjor  till  stor del  af vulkanisk  formation  som  från dem  i  allt 
lägre o. lägre terasser stupa ned inåt landet i SO har jag alltid tyckt mig se 
verkstaden,  derifrån  mäktiga  naturkrafter  i  verldens  barndom  skapat  ut 
formen af vårt nuvarande Arabien. Och nufûd sand ön i midten af detta haf! 
– huru härlig är den i jämnförelse med det land vi nu gingo öfver. Dock fröj-
dade jag mig att åter vara i öknen. Jag vet ej hvad denna min kärlek till öknen 
kan vara – jag känner den dock redan för väl att vänta mig annat af den än 
hunger o. törst o. het sol utan skugga o. hvarje stund fruktan att bli uppsnap-
pad o. utplundrad af mine vänner beduinerne o. skoningslöst sedan lemnad 
af dem att dö af nöd eller pröfva mina krafter med en natur lika skoningslös 
som dess söner. Och dock vet  jag att  jag  i all persiens yppighet o. all den 
Engel. coloniens luxus i Baghdad o. vid Egyptens rika ”köttpottor” ständigt 
längtat  till öknen. Men nog af! vi gingo fram genom den tröstlösaste öken 
här, rikligt genomfluten af små rännilar ur Nephta källor, som med sitt kris-
tallklara men  bittra  odrickbara  vatten med  gäck  o.  spe  lik  seraben  inbjöd 
öken vandrarn till dryck. Man måste ha färdats i öknen för att förstå värdet 
af vattnet. Äfven utan den minsta törst längtar man oupphörligen derefter o. 
anblicken  deraf  redan  gläder, men  ”tu  tsché  dânî  ḳadr-i  âb  ké  der  kenâr-i 
furatî” säger Saʽdi o. jag skulle förgäfves söka göra Dig med ord begripligt 
dess  värde.344  Dock  var  det  icke  allenast  det  stinkande  Nephta  vattnet  vi 
passerade; vi funno ofta små pussor af regnvatten o. med beduinens vanliga 
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förkärlek  för  detta  vatten  tömde Hamad  ur  vår  lädersäck  det  vi  tagit  från 
Euphrat o. fyllde den ur en puss, vid hvilken vi gifvit oss en halftimmas tid 
för  vår  frukost  o.  vårt  kaffe. Vi  gingo  i W.  dock  något  nordligare  än  den 
vanliga o. kortaste vägen, den uppgående solen på ryggen, den nedgående i 
ögonen,  tvärt  emot hvad  jag hittils varit van vid under mina  färder, o.  jag 
grinade illa emot dagens stjerna; men - - det bar af till Eder o. mitt snöiga 
land!! Mâ bi iedî ḥîlé!!345 Väl sökte min ypperlige kamrat muntra mig med 
samtal om vår väg o. de försigtighetsmått han ville  ta för att omgå möten; 
men äfven han var ej lugn i sinnet. Hans venstra öga ryckte (raffet) på honom 
o. det var intet godt förebud. Jag tröstade honom väl med den vanliga önskan 
af: tashôf kheir in shâ allah;346 men han försäkrade att dessa ryckningar på en 
färd  vanligen  betydde  möte  med  en  ovän  såsom  de  i  hemstugan  angåfvo 
återseendet  af  en  ankommen vän. Och  bäst  vi  pratade  härom  såg  han  ock 
verkeligen på långt håll tvänne ridande män o. började drifva sin dromed. till 
traf.  Vi  skyndade  vår  gång;  men  som  han  såg  de  både  fruktade  ryttarne, 
hvilkas ök han dock ej kunde urskilja, fortsätta sin färd i annan kosa än vi, 
funno vi snart att vi af dem intet hade att frukta o. höllo våra dromed. tillbaka 
till deras vanliga gång. Vid solens nedgång gåfvo vi oss o. våra ök nära en 
timma till quällsvard o. sedan redo vi upp o. marcherade till middnatt. Ehuru 
jag egentligen alldrig under mina färder varit vän af marche under natten o. 
undvikit den så mycket som möjligt hufvudsakligen kanske för att i fred få 
njuta af den trefliga aftonbrasan o. dess hjertliga glam efter dagens mödor; 
så måste   jag dock  instämma i Arabens vanliga ord att blott den  lider på 
vägen (ma jaḳtaʽ albelâd ghair almashi billeil).347 Kamelens gång blir munt-
rare  o.  jag  ville  säga  äfven  tystare  den  pratsamme  beduinen  har  platt  af 
förstummat  vanligast  väl  såsom  han  sjelf  föregifver  för  att  ej  genom  det 
under nattens tysthet långhörda ljudet upptäcka sig för möjligen andre natt-
färdare; men jag har gjort samma observation öfver allt äfven på de säkraste 
vägar o.  jag  tror derföre  fastmera att det  är det oändeligen högtidliga  i  en 
Orient. o. i synnerh. Arab. natt som påbjuder denna tystnad. I synnerhet var 
det  min  unga  dromedar  som  blef  munter  o.  liflig  under  natten  o.  om  jag 
dagen om med händer o.  fötter  lik en orgspelare haft att drifva den för att 
hålla  upp  med  dess  följeslagerska,  måste  jag  under  natten  fast  mer  hålla 
henne tillbaka för att ej allt för långt hinna fram om den andra. Jag har till 
min lycka lärt mig ta mig en lur på sadeln, hvilket ock anses som en talang 
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hos beduinen o. så förgingo de långa 6 timmarne af vår nattmarche (sarwá) 
drägligt nog. Följande dagen på förmiddagen hunno vi till en dal kallad Wâdî 
Ḥaurân, der vi hoppades finna vatten i en pöl. Vi blefvo bedragne i vårt hopp 
o. i anledning deraf oroade. Vår afsigt var att här skära dalen o. fortsätta vår 
Nordligare väg öfver en brunn kallad ʽÖḳlá o. härifrån skulle vi furnera oss 
med  vatten  provision  för  två  dagar  ända  dit.  Det  vatten  som  återstod  oss 
kunde ej föra oss till ʽÖḳlá. Högre upp i dalen var en brunn kallad Moḥeiwir, 
men äfven den var aflägsen o. kunde ej upphinnas i dag o. i fall vi beslöto 
oss att gå dit måste vi vika af från vår först ämnade väg o. hade dessutom att 
frukta möten i dalen o. i synnerhet vid sjelfva brunnen. Emellertid hade vi 
intet  annat  parti  att  ta;  vi  tågade  upp  för  dalen  i  afsigt  att  söka  brunnen 
Moḥeiwir; men  hoppades  dock  alltid  tyst  på Allah  karîm  o.  att  Han  i  sin 
allnöd  skulle  låta  oss  finna  regnvatten  i  någon  puss  förr  ut.  Dalen  stod  i 
jämnförelsevis särdeles rik vegetation af mångfärgade blommor o. gräs. Det 
är  en  ganska  smal  dal  som  i  otaliga  bugter  o.  vindningar  går  från Ḥauran 
bergen omkring Damascus genom hela den N. öknen ända fram till stranden 
af Euphrat ungefär en dagsresa ofvanom Hît. Så borde  tvärtemot allt hvad 
jag  förmodar  o.  hvad Araberne  säga denna del  af  öknen  slutta mot  ungef. 
ONO. Vi gingo hela dagen i denna dal ömsom på bottnen af den, ömsom, då 
vi der möttes af ofarbarhet, på dess kanter med törst brända läppar o. törst 
torkad gom, sparande på de få dryckar vatten som ännu funnos quar i vår ena 
lädersäck. Efter åter en sex timmars nattmarche hvilade vi några timmar på 
brädden af dalen o. långt före solen fortsatte vi åter vårt sökande efter vatten. 
Detta var lördagen d. 21. Efter några timmars marche på morgonen sågo vi i 
sanden på dalens botten spår af kameler o. ställen der de vältrat sig deri o. vi 
dömde dem på deras utseende tämmeligen färska ungefär från gårdagsmid-
dagen eller quällen. Vi kunde ej anse dem för spår af något ströftåg,  ty ett 
sådant ger ej kamelerna tid att vältra sig i sanden; de liknade fastmera spår 
[av] kameler tillhörande här i nejden nomadiserande Araber. Vi stärktes än 
mera  i  denna  förmodan  af  det  goda  bete,  som  vi  nästan  öfverallt  funnit  i 
denna dal o. af den brunn, som nu ej mera var aflägsen o., som min kamrat 
observerade, Beduinerne drifva omkring efter bete o. vatten. Vi hade således 
all anledning att här frukta farliga möten o. min kamrat bad mig hålla färdig 
min enda lilla dubbelpistol (dess syster hade jag genom min Pers. reskamrats 
vårdslöshet förlorat i Shirâz) i fall vi kunde komma i behof af den. Vi gingo 
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Färja på Eufrat. Fotografi av Gertrude Bell 1909.
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så framåt ungefär en half timma då vi sågo en liten vatten puss skina emot 
oss med sitt ljusgråa vatten. Vår glädje häröfver, som dock yttrade sig blott 
i några tysta utrop af tacksägelser till Herren, kan hvarken Du förstå eller jag 
säga. Jag drog af mig mina lätta Persiska skor, för att ej af dess spår i sanden 
röja mig ej-beduin, o. släckte i fulla klunkar min törst ur pussen. Men här var 
ej att dröja. Vi tviflade ej att vi här hade farlige grannar o. sedan vi i största 
hast fyllt våra tvänne lädersäckar o. släckt vår törst, redo vi upp o. satte af i 
god traf ut ur dalen. Sedan vi fått den i ryggen på ungefär två timmars väg 
hejdade vi litet vår gång o. min kamrat gaf mig med högtidlig ton det glada 
budskap (bashsharni) att  in sha Allah numera all ”stor” fara vore förbi. Vi 
voro för öfrigt utomordentligt gladt stämde af det goda vatten vi så lyckligen 
funnit  förr  än  vi  blifvit  nödgade  söka  det  i  brunnen,  ja  vi  voro  hjertligt 
gladare än hos oss någon i ett godt lag efter de första glasen. Men ”nihil ex 
omni  parte  beatum”;348  vi  funno  att  våra  vattensäckar  hade  stora  läck,  ur 
hvilka det ädla fluidum strittade ut på öknens törstiga grund. Vi lappade och 
jämnkade med band o.  stickor  för att  stoppa  till hålen så godt vi kunde o. 
utgjöto fördömmelser öfver den Sheikh, som i Baghdad rustat ut oss så illa. 
Vi lyckades emellertid hejda till någon del strömmen af vår vattenprovision 
o. fortsatte muntre vår färd öfver det högländare land, hvaröfver vår väg nu 
gick. Så snart vi kommit upp ur wâdi Ḥaurân upphörde den friska vegeta-
tionen o. landet blef en torr steril öken betäckt med små stenskifvor af olikt 
skimrande färgor. De små krympliga örterna som dock öfverallt finnas här o. 
der stodo förtorkade o. vittnande att på långa tider ej något regn fallit här. 
Mot aftonen hunno vi öfver denna bedröfliga öken in i en quasi-dal kallad 
Sawâb, som äfven skall börja i Ḥaurân bergen o. sluta ungefär här i öknen. 
Den var högst oländig o. ofarbar o. vi fingo länge gå omkring o. söka förr än 
vi funno en plats der vi kunde komma öfver den. Söndagen d. 22 vandrade vi 
åter öfver torr och steril öken grund, närmande oss mot ett landskap kalladt 
Alḳaʽra,  som fordom skall hafva  varit  ett  cultiveradt  land, men nu är en 
fullkomlig  öken. Här  skulle  vi  ta  sig  [sic]  vatten  provision  ur  en  pöl,  som 
vanligen ända till middsommar ej tryter derpå. Dock gaf oss det nu förtorkade 
landet ej stort hopp. Vi hade dessutom en annan anledning i dag att bli orolige 
o.  nedstämde.  Under  den  starkaste  middagshettan  hade  nämligen  Ḥamads 
dromedar tagit sig det oråd för att med sin ridare på ryggen knäfalla af sig 
sjelf. Detta är ett dåligt tecken o. hon ger dermed tillkänna att hon är trött o. 
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ingen lust har att åtminstone för tillfället fortsätta färden. Också ger en sådan 
knäfallning af en dromedar vanligen dess ridare stor oro. Hamad nu steg af 
o. lade sig vid sidan af henne o. efter en kort stunds tystnad, hvarunder hans 
oupphörligt  rörliga  ögon  o.  miner  vittnade  om  hvad  som  föregick  inom 
honom, vände han talet till mig, som nu äfven knäfällt min dromedar o. tyst 
satt mig vid dess sida. Hamad hade emellertid med en beduins hela hastighet 
fattat  sitt  beslut  o. med  lugnade  ögon  o.  drag  yppade  han  det  för mig  på 
följande sätt:  ja ḥâggi min bror, min dromedar har  tröttnat o.  jag tänker vi 
göra bäst att lämna henne här åt sig sjelf o. sitt öde o. fortsätta vår färd på 
din dromedar jag o. du turvis ridande o. gående till fots ehuru vi på detta sätt 
komma  tre  dagar  sednare  fram  till  Damascus  än  den  bestämda  tiden  af 9 
dagar: din dromedar är ung o. har fett på sin puckel; en del af min packning 
lasta vi på henne o. en del lämna vi efter oss o. ge oss af ʽalà bâb Allah.349 Jag 
var för van att höra dylika hast beslut för att visa någon förundran o. efter en 
pris  snus  svarade  jag  honom:  vid Gud  ja Ḥamad  du  känner  din  dromedar 
bättre än jag o. gör som du för godt finner; men du vet lika så väl som jag att 
kamelen alltid o. öfverallt äfven den bästa tröttnar under middagstimmarne 
o. önskar hvila o. mitt råd är att vi nu o. hvarje dag härefter göra middags-
stunden en halftimmas halt o. sedan ta vår skada igen i vår afton marche o. 
åtminstone  i  dag  villa  vi  försöka  din  dromedar;  skulle  den  efter  en  liten 
stunds hvila ej bli piggare o. äfven under natten visa tröttnad o. olust kunna 
vi lämna henne närhelst o. hvar helst vi behaga; tills vidare låt henne följa 
med.  Hamad  svarade:  vid  Gud  du  talar  sannt  (anta  ṣâdiḳ)  ja  Haggi350 o.  i 
detsamma  red  han  upp  o.  gaf  sig  på  väg  liksom  otålig  att  få  försöka  sin 
dromed. o. pröfva sanningen af mina ord. Det visade sig ock i sjelfva verket 
snart att jag haft rätt o. ehuru sedan ofta under vi både tröttnade att drifva på 
våra  trötta ök kommo de dock båda  fram till Damascus o. Hamad  tackade 
mig otaliga gånger för mitt goda råd erkännande att han vid fattandet af sitt 
första beslut varit bedöfvad o. nu först vaknat upp. Om natten hunno vi fram 
till  ofvan  nämnda  pöl,  som  tycktes  mig  ligga  i  midten  af  det  vidsträckta 
landet af Alḳaʽra sluttande från alla sidor sakta hit ned till en kittelgrund. Vi 
funno dock nu pölen torr såsom vi på förhand hade fruktat. Vi hvilade några 
timmar på randen af pölen o. följande morgonen hunno vi efter några timmars 
marche till en närbelägen brunn o. fyllde våra säckar der. Vi tågade ännu hela 
förmiddagen  öfver Alḳaʽrá  o.  funno  landet  lika  torrt  som  hittils. Men  på 
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eftermiddagen började landskapet ta ett gladare o. friskare utseende o. våra 
kameler som på två dagar haft intet att beta på utom torra buskar, kunde nu 
endast med möda och dugtiga käppslag drifvas fram på vägen förbi det lock-
ande o. inbjudande betet på gräs o. örter. Men Ḥamads öga fortfor att rycka 
o.  tyda  på möten  o.  omkring  klockan 3  p.m.  såg  han  tvänne  beridne män 
komma emot oss på vår väg o. skrek till mig: tag fram din pistol ja Ḥaggi o. 
gif den mig, jag ser tvänne män komma emot, ja Allah drif på din dromed. 
upp till mig: vet att desse tvänne män villa ”slagta” (dhabḥ) oss o. ”stryka 
af” (ḳauṭer) med våra dromedarer. Jag gaf honom min pistol o. beväpnade 
mig sjelf med min dolk o. lärde Ḥamad huru spänna o. aftrycka pistolen o. 
så med den  i sin hand dref han på sin dromed.  till snällare  lopp allt under 
sjungande med full hals. Här under hade vi kommit närmare till de mötande 
o. han kunde nu tydligt urskilja dem o. sade till mig: jag ger dig godt budskap 
(obashshirak bilkheir ja ḥâgg)351 de tvänne männerne rida åsnor o. äro Ṣolobâ 
o. troligen har de äfven vildt kött med sig, hvaraf vi skola taga oss ett stycke 
till vår quällsvard. Ṣolobâ äro, såsom jag vill minnas ha nämnt Dig förrut, 
den mest ökända stam af Ḥeteim, lefva nästan uteslutande sommaren öfver 
på jagt o. om våren på tiggeri o. handtverk hos beduinerne, kläda sig i skinn 
o. ha  ingen annan boskap än åsnor. Vi hade emellertid kommit  intill hvar-
andra o. vexlat hälsningen o. frågorna hvarfrån o. hvarthän då de båda Ṣolobâ 
be oss skyndsamt knäfälla våra dromedarer o. stiga af o. vänta här en stund 
öfver; ty, sade den ene då vi nu alle fyra suto ʽalà ḳarafîṣna,352 i våra tält som 
äro här tätt invid oss har just nu ett ströftåg af Rowalá slagit ner o. vi hålla 
just  på  att  ”mala  deras  middag”  måtte  Herren  skära  af  deras  spår  (Allah 
jaḳṭaʽ atharhom)353 o. om I nu fortsätten Er väg fallen I i händren på dem o. 
de plundra Er. Gud fördömme deras fäder, desse beduiner, i går afton var hos 
oss ett ströftåg af Bishr o. i dag kommo desse här, de bara stryka omkring o. 
röfva  hvarandra  o.  ”foten  står  alldrig  still.”  Härefter  började  nu  Hamad 
såsom vanligt  fråga honom Nomadernes boplatser  för närvarande, hvar de 
och  de  voro  lägrade  och  de  o.  de:  hufvudsakligen  de  som  voro  på  eller 
omkring vår väg. Vi fingo inga hugnande unederrättelser [sic]. Härifrån ända 
fram till Damascus voro till höger om oss Bishr o. till venster Rowalá ̔ Eneze, 
af hvilka vi i synnerhet hade att frukta de förre o. som redan sagt, de voro 
oupphörligen i rörelse dels i större ströftåg (ghazu) dels i mindre (maʽâir), 
som gåfvo sig ut på snatteri dels i små sällskap af två tre män, som sökte jagt 
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eller förlorad boskap eller i andra afsigter lämnat sina hemtält. Men, slutade 
vår Ṣolobi, då Herren fogat så lyckligt att I mött oss o. sålunda räddat Er från 
mötet med det ströftåg som nu är hos oss, hoppas jag I lyckligen skolen fort-
sätta Er färd ända fram till Damasc. utan att se ”dem” o. utan att ses af dem. 
Gud  vet,  svarade  vi,  att  I  ären  sände  oss   af  Herren  till  räddning; men, 
medan vi  dröja  öfver  här  tagen Eder mjöl  från vår matsäck o.  bereden Er 
quällsvard, vi äro på en plats, der hvarken vi eller vår eld kan ses. De voro 
ej sena till detta hvärf så mycket mer så som de på veckotal ej haft bröd utan 
uteslutande födt sig på vildbråds kött. Vi benbundo våra ök o. läto dem gå 
omkring o. beta på det här ganska frodiga gräset blåste upp en lågande brasa 
o. knådade degen o. bakade den i askan till bröd, stötte det sedan varmt o. 
blötte det upp till gröt consistens med litet vatten o. öfvergjöt den med smör 
o. socker. Jag o. min kamrat hade föga appetit, men de både Ṣolobâ gjorde 
vår  anrättning  all  ära  o.  inom  en  kort  stund  var  hela  den  tjocka  gröten 
försvunnen. Härefter började vi nu tänka på fortsättandet af färden; vi skulle 
på  omvägar  o.  lågländtare  landsträck  söka  omgå  det  fruktade  ströftåget 
medan de i Solobas tält voro sysselsatte att förtära deras gästmål. Den ene af 
de två som voro med oss red upp på sin åsna o. fortsatte sin färd, som blifvit 
afbruten  genom mötet med  oss,  för  att  söka  upp  några  i  öknen  förvillade 
åsnor, den andre blef hos oss för att hjelpa oss i vår flygt. Vi hämtade våra 
dromedarer  o.  lastade  på  dem  vår  packning  o.  gåfvo  oss  på  väg,  Solobin 
ridande Hamads dromedar först för att med sin goda syn speja från den höga 
kamelen omkring  i  trakten,  jag efter honom på min o. Hamad på Solobins 
åsna.  Vi  hade  gått  kanske  10–20  steg  då  vår  förare  hastigt  knäfällde  sin 
dromedar o. bad mig göra detsamma o. då vi nedstegne sedan  frågade om 
orsaken dertill sade han sig se ett nytt ströftåg af Araber komma från framför 
oss riktande sin kosa mot det lilla lägret af Ṣolobâ, der redan det förra ströf-
tåget låg. Vi voro således ännu en gång nödgade att dröja öfver här. Medan 
Hamad o. jag lade oss i gräset gaf sig Solobin ut på jagt o. efter en kort stund 
hämtade  han  oss  en  fet  hare,  som  genast  bereddes  oss  till  quällsvard  på 
följande sätt. Hufvudet afskars o. den öfriga kroppen såsom den var kastades 
i en lågande eld, der den förblef en gång vänd från ena sidan till den andra 
ungefär  en  half  timma.  Sedan  uttogs  den  o.  förtärdes  o.  jag  kan  sällan 
påminna mig gjort ett så godt mål som nu på denna hare; men orsaken var 
väl att jag under hela resan hittils förtärt högst föga ja nästan mindre än hvad 
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en på svält satt sjukling hos oss är tillåten att äta öfver dagen. Härunder hade 
nu solen närmat sig sin nedgång o. vi ansågo tiden nu vara inne att bege oss 
på väg. Vi skulle i hägringens sista skimmer passera det högländare landet o. 
under aftonens första mörker smyga oss förbi Soloba tälten, der de fruktade 
ströftågen suto, sedan med en vändning gå till vattenpölen Ḥawârib för att 
vattna våra ök o. fylla våra vattenskinn o. sedan ja allah ̔ alà bâbek ja karîm354  
under natten sätta af med god marche för att aflägsna oss så mycket möjligt 
från våra fiender. Tyste som Egyptens prester gingo vi fram vår väg,355 passe-
rade tälten, hvars eldar skeno oss så nära att vi nästan kunde höra arabernes 
aftonglam, hunno vattenpölen hvarur Solobin fyllde våra skinn o. intet åter-
stod vidare än säga farväl åt vår trogne Solobi. Vi hade sökt öfvertala honom 
att följa med oss äfven för morgondagen; men han fruktade ej utan skäl att 
hans åsna ej skulle orka följa oss o. så bjöd han farväl o. lycklig resa sedan 
jag,  till drickspenning, hvarpå han ofta gjort antydningar, stoppat en Silfv. 
Rub.  i  hans  hand. Vi  skiljdes  så  åt,  han  gående  tillbaka  till  sina  tält,  der 
hustru o. barn väntade honom, o. vi fortsättande vår väg åt W. Vi marcherade 
nästan hela natten, gåfvo oss till hvila knappa två timmar o. då morgonsolen 
slog våra ryggar på våra kameler voro vi långt borta undan gåraftons faror. 
Tisdagen  d. 24  fortsatte  vi  vår  färd  öfver  ganska  betesrika  fält  o.  började 
ehuru på afstånd skönja Syriens berg till höger om oss. Här blef äfven luften 
o. klimatet friskare. Vi hade ända från Baghdad hit haft en odräglig hetta med 
östliga  vindar;  här  nu mötte  oss NW med blåst  o.  kyla.  På  eftermiddagen 
började äfven smått regn med nästan orkan byar men det var vår lycka i thy 
att man under ett sådant väder ej lider af törst. Vi hade vid vår frukost erfarit 
att vårt vatten från Ḥawârib var nästan odrickbart. Som nämligen kort före 
oss de båda ströftågens kameler till ett antal af minst 60 der blifvit vattnade 
hade den lilla pölens vatten blifvit alldeles uppgrumladt o. dessutom uppblan-
dadt med kamel urin. Detta trefliga djur nämligen finner ett särdeles behag i 
att  stiga  ett  eller  två  quarter  ner  i  vatten,  släcka  sin  törst  o.  sedan  med 
utbredda bakfötter spritta sitt eget vatten i det hvaraf det druckit. Så påminte 
mig detta vatten om det  i pölen Bâʽig som på min första utflygt  till öknen 
gifvit mig att  lida så mycket.356  Jag hade vid vårt morgonmål kokat  the på 
detta  vatten  o.  af  ungef.  2  quarter  hade  ett  afgått  i  smuts  skum  o.  botten 
afsättning o. ett blifvit en tjock grumlig dryck. Okokadt kunde jag hvarken 
nu eller längre fram förmå mig förtära det ehuru min kamrat som mindre än 
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jag kunde uthärda törst gjorde det. Ungefär tre timmar före solens nedgång 
kommo vi in i ett land kalladt Alshaḥamî o. medan vi här gingo på en liten 
höjd färdiga att stiga ned till ett lågländtare land såg Ḥamad på en dylik höjd 
en trupp araber af omkring 20 kameler gående i SW riktning. Under det han 
härom underrättade mig o. jag i anledning häraf gjorde allehanda frågor såg 
han dem drifva på sina kameler o. taga riktning gerad emot oss o. sade gaune 
mughîrîn357 o. i det samma dref han sin dromedar i gallop uppmanande mig 
att göra detsamma. Våra dromedarer sjelfve liksom anande sina herrars fara 
behöfde i sjelfva verket ingen drifning, de satte af af sig sjelfva i det värsta 
gallop de förmådde o. det gällde blott att kunna hålla sig i sadeln. Jag hade 
väl ingen lust för denna flygt; men som jag för tillfället ej visste bättre råd 
gjorde jag som min kamrat gjorde o. det bar så af ungefär 10 minut. vi framför 
o. våra förföljare efter ett partie efter Hamad o. ett efter mig. Härunder såg 
jag huru våra förföljare vinkade åt oss med spetsarne af sina kûfijor bjudande 
oss att stanna och hörde huru de skreko till Ḥamad: ja dromedar ridare vänd 
om henne hit vid din nacke (ja râʽi dhalûl roddeha gâi ʽalà raḳabatek) eller 
stig af vid din nacke  (ḥawwil  ʽonha).358 Detta är nämligen det vanliga  till-
ropet  af  en  förföljare  till  den  förföljde o.  lyder  ej  den  sednare uppmaning 
skjuter vanligen den förre på honom eller kastar på honom spjutet. Hamad 
svarade med det vanliga svaret: män hi ʽändo h.e. hvem är den man i hvars 
händer min dromedar faller  o. härpå svarade en af hans närmaste förföljare 
nämnande sitt namn: ʽänd Romeiḥ bni Ḥoleyil alkhaḍar.359 Då Ḥamad hörde 
detta namn, kände han igen mannen o. stannade sin dromedar o. hans förföl-
jare  störtade nu på honom o. hälsade honom först med några dugtiga  slag 
med sina ḳenà, en sorts kortare påkar försedda med oformligt stora knoppor 
utgörande ett rot- eller gren hufvud af sjelfva trädet. Sedan plundrade man 
honom till en del; men då han upplyste dem att han var ʽOḳeili o. samma man 
som  tvänne  gånger  förrut  under  sin  tjenst  som  postman  blifvit  tagen  o. 
plundrad just af samma detta sällskap en gång vid brunnen Moḥeiwir o. en 
annan gång jag minnes ej hvar, hejdade de sig. Under det allt detta föregick 
med  min  kamrat  hade  på  något  afstånd  från  denna  scene  mine  förföljare 
upphunnit mig. Jag hejdade min dromedar o. vände mig om på hennes rygg 
för att se mine förföljare i syne o. fann dem ungefär 4–5 män ridande kameler 
o. ungefär lika många gående till fots o. den första hälsning jag fick af dem 
var ett  lätt knappt kännbart slag af en ḳenà påk öfver min axeln. Jag hade 
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knappt hunnit stiga af förr än jag blef om ringad af hela sällskapet, hvaraf nu 
hvar o. en i de hastigaste ryckningar o. dragningar bemäktigade sig ett stycke 
af hvad jag bar på min kropp. En ryckte af mig min aḳâl, hvarmed kufiyan är 
bunden om hufvudet, en annan sjelfva kufiyan o. kapprocken o. i synnerhet 
stridde  de  om  min  lilla  Nubiska  läderväska,  som  hängde  öfver  min  hals 
närmast kroppen o.  innehöll min klocka o.  lyckligtvis ej mera än  tre silfv. 
Rub. sedan jag haft försigtigheten öfversända fr. Baghdad de öfrig. 25 hvaraf 
min kassa der bestod o. åtskilliga andra småsaker som mitt compass o. mina 
tedhkeren. De voro nära att strypa mig med dess hängband förr än jag fick 
den  af min  hals.  Jag  stod  nu  der  i  ett  par  gamla  under  resan  sönderslitna 
calsonger o. en liten skjorta o. deröfver en schlafrock; med bart hufvud. Men 
äfven schlafrocken skulle jag ej få behålla. En liten gosse om 12–14 år stod 
invid min sida o. befallte mig: klä af dig din schlafrock åt mig. Jag svarade 
med det vanliga: ḥallet albaraká (det vanliga beduin uttryck. för stadsbons 
ʽalà  alʽein walrâs)  ja bn  âkhi360  o.  klädde  af mig det  affordrade plagget o. 
räckte det pilten med ett småleende o. orden barak Allahu lek fîh.361 Så bar 
jag blott calesongerna o. skjortan o. de förra voro så rifna att jag nödgades 
med hand hålla dem tillsammans för att skyla min kropp så undan sällskapet 
som undan luftens kyla o. regn. Allt förekom mig så löjligt o. putslustigt att 
jag ej kunde annat än skratta o. beduinerne gjorde häröfver deras anmärk-
ning med: wallah meskîn alrigâl hadha bes jaḍḥak[.]362 Jag började emellertid 
nu prata med dem o. frågade om de ej voro Rowalá såsom jag tyckte finna 
på deras utseende o. språk; men de svarade att de voro Sebâʽ kommande från 
trakten af Aleppo o. ämnande sig till sina hemtält i Ḥaurân. Jag har troligen 
förrut  nämnt  Dig  att  en  beduin  alldrig  besvarar  denna  fråga  enligt  med 
sanningen åtminstone ej åt en man som han ej fruktar kan beslå honom med 
lögn. Å deras sida frågade de mig alldeles såsom de bäste vänner o. som om 
ingenting passerat oss  emellan, hvarfrån o. hvarthän o. om öknens  förhål-
landen hvar de o. de araber voro o. hvar bete fanns o. vatten o. af hvilken 
stam min kamrat var etc. Jag besvarade nöjaktigt deras frågor utom den sista 
som  jag med omsvep undvek emedan  jag ej visste hvad Hamad sjelf hade 
funnit  för godt att uppge sig  för. Hvad  i  synnerhet  intresserade dem att  få 
veta hvad mina packsäckar på min dromedar  innehöllo. De hade nämligen 
till min förundran hittils ej rört dem utom hvad de hade funnit närmast till 
hands i dem såsom en liten läderpåsa med socker. Dernäst var dem det högst 
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angeläget att få veta hvad vi hade med oss af ätbara varor o. oändliga voro 
deras  frågor  om mitt  smör  o. mina  dadlar,  hvar  dessa  artiklar  voro  o.  till 
hvilken quantitet. Härunder hade nu en man af  sällskapet omkring Ḥamad 
kommit till oss o. då han såg min nakenhet var han artig nog att ge mig en 
liten lifpels af fårskinn att skyla o. värma mig med. Ehuru smutsig o. snuskig 
o., som jag öfvertygad var,  full af  löss klädde  jag den på mig med nöje o. 
tacksamhet o.  sedan den nykomne ännu gjort mig några  likgiltiga  frågor  i 
synnerhet om hvad mina packsäckar innehöllo red han upp på min dromedar 
o. bad mig sätta mig på gumpen bakom honom. Hela det öfriga sällskapet 
hade likaledes ridit upp o. vi begåfvo oss så alle samfäldt på väg. Härunder 
hade  jag  nu  tillfälle  att  samtala med min  kamrat  på  kamelryggen  o.  fråga 
honom om hvad föregått. Han var dock mycket kort o. torr i sina svar som 
alltid en beduin med en ej-beduin o. sedan han gifvit mig den försäkran att 
in sha Allah ingenting skulle gå förloradt af mitt baggage, bad han mig bara 
vara tyst o. ej prata. Emellertid fick jag veta att de voro Rowalá o. i sådant 
fall hade jag intet att frukta emedan en deras öfversheikh Ḥattâb bno Shaʽlân 
var  min  bror  sedan  den  tid  jag  i  Algauf  kurerat  honom  från  hans  svåra 
sjukdom. Såsom sagdt hade Ḥamad känt sällskapet o. mellan flere af dem o. 
honom var ”salt och bröd” o. de hade således ingen rätt efter rättsåsigter att 
plundra oss. Detta förargade dem dock högeligen så mycket mer som i min 
packning voro åtskilliga piecer som särdeles behagade dem o. de uttömde sin 
harm med påkslag på Ḥamads rygg der han satt på gumpen af sin Dromed. 
bakom Romeiḥ bno Ḥoleyil under utrop af  Gud fördömme din far du son 
af en hund, du är ingen ʽOḳeili, du ljuger, du fördömde, hvarfrån känner du 
oss. Jag är ʽOḳeili, svarade han, gören med mig hvad I viljen jag är mellan 
Edra händer o. jag är densamme som, sedan I plundrat mig vid (jag minnes 
ej platsen) – fick tag på en af Eder på ʽAṣr torget i Damascus o. förde honom 
med konsulns kawaas i fängelse, der han blef ända tills I återställt mig allt 
hvad I af mig tagit. Aha du hundson, ropade de, är det på det sättet du handlar 
med oss! och orden åtföljdes af dunsande påkslag på den arme men modige 
Ḥamads rygg  till hans  lycka dock betäckt af en  tjock fårskinnspels. Sedan 
questionerade  de  åter mig  om Ḥamad  o.  hans  stam  o. mitt  refîḳskap med 
honom, som de smått ville försöka kasta kull för att få en pretext att plundra 
mig o. vidare om hvad de bref innehöllo som Ḥamad bar etc. De som för att 
göra mig dessa frågor ridit upp till min sida voro sysselsatte med att näftals 
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ösa i sig det stötta socker de funnit i mitt baggage o. då jag häröfver hjert-
ligen  skrattade  sade de mig: var  ej  rädd, vi  skola ge dig också af  sockret. 
Prost mahlzeit,363  sade  jag,  äten  I  bara,  jag har  ingen  appetit  derpå;  och  så 
fortforo de att frossa på det råa sockret tills påsan blef tom. Jag hade emel-
lertid tidt o. ofta upprepat önskan att vi skulle göra halt för att bereda oss caffe 
o. quällsvard o. i ro tala öfver affärerna o. om de önskade ville jag stycke för 
stycke visa dem hvad mina packsäckor  innehöllo  för att göra  slut på deras 
eviga frågor derom o. för att i värrsta fall rädda åtminstone mina böcker, som 
befunno sig der. Mine vigtigaste papper hade jag haft försigtigheten kuvertera 
o. innesluta i postpaquetet. Ehuru jag alltid på denna min uppmaning kort om 
godt fått svaret: tig du bara, kunde jag ej hålla mig att än vidare upprepa den 
o. slutligen kort före solens nedgång funno de för godt att göra halt delade i 
små partier eller cotterier, såsom vanligt, af 5–6 i hvarje. Hvarje partie skyn-
dade att blåsa upp sin brasa o. börja bereda sitt bröd till quällsvard under det 
de förnämste af skaran samlades till rådplägning o. jag blef anmodad att sitta 
vid mitt baggage på det  ingen skulle komma o.  röra vid det.  Jag blef dock 
snart kallad derifrån för att infinna mig i conseillen, som jag fann vid mitt 
inträde deri  bestå  af 4 män af  beduinerna o. min  reskamrat. Midt  emellan 
dem såg jag mina plundrade kläder ligga o. jag blef anmodad att ta dem till-
baka. Sedan jag påklädt mig min schlafrock o. min kapprock o. tagit mitt säte 
på rumpan i conseillen frågades jag om hvad förkommit af mitt baggage. Jag 
uppräknade hvad  jag kunde minnas o. småningom framräcktes mig det ena 
efter det andra af det förlorade. Tvänne turk. Silfv. Rub. kunde naturligtvis ej 
återfinnas; de hade,  trodde man,  förlorats  i  sanden under den  första plund-
rings hettan, men den tredje i guld o. lindad i papper gömd i en trång vrå af 
min  lilla  nubiska  väska  hade  de  ej  hittat  o.  jag  drog  fram  den  nu  ur  dess 
gömsle i den mig återställda väskan, jag med småttleende öfver beduinernes 
tåpighet att ej ha funnit o. de kringsittande med lystna ögon som skeno klarare 
o. gulare än det framdragna guldet. Dock var det ännu mycket som fattades: 
deribland  mitt  snusförråd  o.  min  kära  finska  näfverdosa  etc.  o.  en  af  de 
sittande erbjöd sig att gå omkring med mig bland beduinerne o. söka upp det 
förlorade. Dels med goda ord dels med våld o. krångel funno vi ett stycke hos 
denne  ett  annat  hos  en  annan  o.  härvid  kom  oss  äfven Arabernes  afvunds 
sinne till pass, som ej gerna unnar åt en annan hvad han ej sjelf kan få. Näfver-
dosan o. snuset återfunnos efter långt krångel o. huru skall jag beskrifva den 
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njutning hvarmed jag efter omkr. 3 timmars fasta drog i mig en lång ljudfull 
pris? Små anteckningar jag gjort under vår resa i min sjelfgjorda Almanacka 
o.  deri  gjorda  thermometer  observationer  från början  af  året  voro de  enda 
men mest  saknade  papper  jag  förlorade.364  Åtskilliga  andra  småsaker  som 
mitt  compass  o.  en  kär  fällknif  gingo  äfven  förlorade;  men  det  mesta  o. 
hufvudsakligaste  fick  jag  igen.  Sedan min  följeslagare  på  denna  vandring 
sålunda slutat sitt bevärf fordrade han för sitt besvär den schlafrock jag nu 
åter bar o. det var med nöje jag biföll honom i hans fordran o. afklädde mig 
rocken o. gaf honom den. Han hade dock Orientalarns försigtighet att kalla 
Ḥamad till vittne det jag gifvit honom den med god vilja o. ej med tvång o. 
våld  å  hans  sida.  Detta  vittnesmål  afgaf  jag  högtidligen  i  alla  conseille 
sittarnes närvaro o. i sjelfva verket af allt mitt hjerta. Jag tyckte nöjet jag haft 
att nu för första gången under mina färder i öknen se huru en plundring gick 
till väl förtjente hvad jag förlorat af småsaker i synnerhet då allt tagit öfver-
hufvud ett så lyckligt slut. Jag forcerade således ock ej återställandet af de 
två Turk. Silfv. Rubl. o. af annat som jag dels saknade dels ej påminde mig 
af de förlorade effecterna. Ty det må man alldrig hoppas i Orienten att någon-
ting  glömdt  eller  förloradt  blir  återställdt  om  ej  bestämdt  nämdt  o.  åter-
fordrat.  Härmed fick jag nu återvända till mitt baggage o. det cotterie, hvar 
till jag hörde o. som quällsvarden nu blifvit färdig inbjöds jag att delta deri. 
Den var ej allenast i detta cotterie utan äfven i alla andra, hos hvilka alla jag 
måste äta en bit, beredd på mina egna förråd af mjöl o. dadlar o. smör o. som 
vi under hela  resan ej  ätit  annat  än  sött,  i  thy att vi glömt  saltet, hade  jag 
ingen appetit på deras anrättningar. Härunder hade nu emellertid aftonskym-
ningen tjocknat till mörker o. vi började alla tänka på fortsättandet af färden. 
Vi lastade våra ök o. redo upp beduin truppen åt sitt håll o. vi åt vårt; men de 
tvänne män, i hvars händer o. för att så säga efter beduin åsigt vård o. skydd 
mitt baggage varit visade oss artigheten att följa med oss ett stycke på väg o. 
då den som ridit min dromedar  först knappt gifvit mig baksätet på hennes 
gump var han nu artig nog att bjuda mig sadelplatsen. Jag anade intet godt af 
denna artighet af en beduin i öknen, men antog platsen. Vi redo så af. Under 
vägen började min bakridare samtalet med: hvarföre gaf du din schlafrock åt 
Sâbtân? han återställde dig ju blott ganska föga af dina förlorade effecter o. 
vi  som  hela  tiden  vårdat  ditt  baggage  undan  de  lystne  beduinerne  har  du 
gifvit ingenting. Men jag hoppas du ger mig det guldmynt du ännu har i din 
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väska, det är i sanning ej för mycket. Jag vägrade o. grälade emot o. började 
nu föra friare språk. Efter ungefär 5 minut. väg stannade vi för att skiljas åt: 
våra  följeslagare ville upphinna den öfriga  truppen. Och nu börjades  först 
krånglet, som slöts så att jag måste bequäma mig till att ge dem det nämnda 
guldstycket åt den ena o. byta min vackra kufiyé mot den andras trasiga o. 
smutsiga hufvudduk o. än vidare tåla att min matta för att så säga stals jämnte 
min kastrull o. annat smått som jag dock ej märkte förr än efteråt. Och sedan 
de så snattat hvad de kunde komma åt hälsade de oss med: tacken Gud att I 
ej  fallit  i  händren  på Bishr  de  skulle  ha  lämnat  Er  nakne  utan  ök  o.  utan 
vatten o. föda att till fots söka Er väg fram till Damascus; men akten Er de 
äro framför Er på Er väg just under det der stora svarta berget ‛Ādé o. härmed 
upprepade de ännu en gång till mig deras ofta under aftonen gjorda inbjud-
ning att följa dem till deras hem o. hälsa på min bror Ḥattâb, hvars tält de i 
morgon hoppades upphinna: ty, vidfogade de, fortsätter du din väg med din 
kamrat, kan du nästan vara säker på att bli tagen af Bishr o. tacka Gud då om 
de ej slå ihjäl dig. Jag kan ej neka att jag haft lust att följa dem; men det var 
för närvarande ogörligt o. jag bad dem blott framföra min hälsning till Ḥattâb 
o.  löftet att efter några dagars uppehåll  i Damascus ge mig ut  till honom i 
hans tält. Vi skiljdes så åt o. knappt hade vi hunnit på så stort afstånd från 
dem att orden ej kunde höras så ropade Ḥamad till mig: sk-t, sk-t i deras ögon 
(khasà fi wugûhhum)365 drif på din dromedar jag fruktar de af sällskapet som 
ingenting vunnit på dig återvända o. med våld tvinga sig till något: o. härmed 
dref han sin dromed. i strängaste gallop o. jag efter lika så öfver stack o. sten 
i nattens tjocka mörker. Så fortforo vi ungefär en quart timma då vi hejdade 
vår fart o. Hamad sade sig ej vidare i natt kunna fortsätta färden i anseende 
till den värk o.  smärta han kände  i hela sin kropp efter de påkslag som så 
frikostigt blifvit honom tilldelade. Vi lägrade således till natthvila o. ehuru 
kylig natten var här  o. marken fuktad af regnet som fallit under aftonen o. 
äfven min matta nu ej mera fanns att breda ut på den kyliga marken, såf jag 
en god o. vederquickande sömn. Onsdagen d. 25 fortsatte vi färden ganska 
rädde för möten o. allt pratande om gåraftons händelser. Men Hamads öga 
var nu lugnt o. alla de ryckningar som ända hittils hade oroat det o. oss hade 
nu plötsligen upphört  o.  himlen gynnade oss  dessutom med  en dimmig o. 
vindig dag. Vi hade på långt håll till höger Anti Libanons berg o. längre fram 
på dagen tyckte jag mig börja skönja Sheikh bergets snöhöljda hjessa. Men 
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vi ledo oändligen af törst. Det ringa vattenförråd, som beduinerne lemnat oss 
i ett af våra skinn var platt odrickbart o. bestod af tjock grumlig lera. Vid vårt 
morgon mål hade jag försökt koka the derpå men äfven det blef nästan oför-
tärbart ehuru starkt kryddadt med kardemumma. Af ungef. 2 quarter erhöllo 
vi blott 3–4 fingerborror tjockgrumligt fluidum, som vi dock drucko. Under 
hela  denna  dag  o.  natten  till  några  timmar  efter  solens  uppgång  följande 
dagen förtärde jag intet flytande ämne. Men jag är Gudi lof ingen ʽaṭṭâsh, jag 
är Ṣabbâr366 o. så förtorkade mina läppar voro o. så förbäskad min gom kunde 
jag ej förmå mig följa Ḥamads exemp. att fukta de förra med den maskfulla 
leran ur vårt vattenskinn. Dock vi voro lycklige att unkomma Bishr o. alla 
andra möten o. efter en  lång nattmarche o. några  timmars hvila kommo vi 
följande morgonen fram till Syriens första by på denna sida Almaḳṣôrá, der 
vi med något saltigt vatten ur en rik källa släckte vår o. våra dromed. törst. 
Genom de många uppehållen på vår väg hade vi dock blifvit försölade öfver 
den fixerade tiden af 9 dygn; det var i dag den tionde morgonen från Baghdad 
o. vi voro sålunda förpligtade att skynda. Så uttröttade våra i allmänhet något 
svaga dromedarer o. vi sjelfve voro, drefvo vi dem i traf fram till byn ʽAdhrà 
o. derifrån i nästan oafbrutet gallop under fyra timmar fram till Damascus, 
der vi ankommo d. 26 kort efter middagen. Då jag här steg af min dromed. 
kände jag mig oändligen trött: jag knappt kunde stå på mina ben o. min gång 
var vacklande som en sjömans eller en rusigs. Men det var egentligen de fyra 
sista timmarnas gallop som så hade medtagit mina krafter; den hade liksom 
krossat min  rygg  o.  jag  kände  värk  i  dess  knotor. Men  vi  blefvo  hjertligt 
emottagne  af  ett  stort  sällskap  ʽOkeili  beduiner  som  lågo  här  ungefär  en 
månad väntande på last till Baghdad o. af dem en som för omkring 15 dagar 
anländt hit med laster från sistnämnda stad o. på vägen blifvit blott o. bart 
utplundrad af Bishr, så att han o. hela hans följe varit nära att dö af köld o. 
snö som nått dem på vägen. Vi blefvo genast välkomnade med caffe o. ett i 
hast beredt gästmål o. quicknade smått till ehuru jag på tio dagar mer under 
vällefnad o. snaskeri på Damascus’ läckerheter knappt kunde äta o. dricka o. 
sofva mig mätt o. komma tillbaka till mina förra krafter. Jag hade stor lust 
att härifrån göra en utflygt till min beduin bror Ḥaṭṭâb för att hälsa på honom 
o.  få dricka kamelmjölk; men min kassa  tillät mig ej. Åtskilliga under vår 
plundring  förlorade  effecter  förorsakade mig  här  opåräknade  utgifter  som 
gjorde hål i min svaga o. utnötta börs. Af samma orsak måste jag slå ur hågen 
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ett besök till Tadmor o. Palmyra. Jag lefde här uteslutande i sällskap med de 
treflige ʽOkeili beduinerne under 14 dagars tid, som jag fullt behöfde för att 
hvila ut o. d. 10 Maj gaf jag mig ut härifrån till Beirut. Jag hade så åter till-
fälle att passera den härliga dalen af Figé källan o. dröja en dag öfver i en 
liten by i densamma. Måndagen d. 14 kommo vi fram till Beirut o. d. 16 gick 
jag  derifrån  af  med  franskt  ångfartyg  till  Alexandria.  Här  låg  jag  åter  i 
Quarantaine ända till d. 26 o. min ställning der o. det folk som omgaf mig 
gjorde det omöjligt för mig att skrifva slut detta bref ehuru jag började det. 
Efter utkomsten  från Quarantaine erhöll  jag Ditt  andra bref af 26 April 48 
jämnte ett  från min mor  inneslutet  i Borgströms af  samma datum. Samma 
dag gaf jag mig ut från Alexandria o. fred. d. 1 Juni anlände jag hit till Kairo. 
Nu då Du läser detta bref sväfvar jag troligen på Medelhafvets böljor för att 
gå  till  London  o.  på  närmaste  väg  återvända  till  Er.  Förr  än  jag  lämnar 
Egypten vill jag ännu skrifva Dig till troligen det sista bref från Orienten. – 
Bref  till  Dig,  som  jag  fruktar  förkommit, men möjligen  genom  efterfråg-
ningar i Petersburg kunde komma till rätta äro: ett långt bref från Baghdad 
från som jag vill minnas slutet af Juli 1848 afsändt derifrån genom dåvarande 
Franske Consulen H.A. Geofroi till Constantinopel  med anhållan hos Kejs. 
Ryska Ministerium derstädes  att  öfversända  det  till  dess  adress.  Ett  annat 
helt kort före min afresa från Baghdad öfver sändt i ett bref till H. Bokty i 
Cairo med anhållan att befordra det  fram. Härifrån har det blifvit  afsändt; 
men har fruktar jag stannat på vägen efter jag derefter har intet bref från Dig. 
Ett  tredje  långt  bref  skrifvet  under min  svältkur  i Basra  sände  jag  af  från 
Baghdad den 17 April  detta  år med  samma Engel.  post  som  jag  följde  till 
Alexandria till vår General Consul att af honom besörjas fram till Dig. Sedan 
jag skrifvit detta har jag den 11 innevarande erhållit Ditt bref af d. 9 April o. 
erfor deraf att mina  tvenne bref  från Baghdad kommit Dig  tillhanda. Jere-
miaden från Basra hoppas jag således Du äfven nu mera erhållit. Hvad mitt 
Arabiska bref från Teima beträffar har det kommit fram hittill dess adress, 
men den Sheikh till hvilken det var skrifvet har sedan han visat det Bokty 
funnit för godt att behålla det hos sig. Det är nu mera af intet intresse för Dig. 
Med häpenhet och sorg hör jag de stora förluster vårt Universitet gjort; men 
almaktôb ma minho mahrôb:367  den  som  legat  i  vårt  lugna  land har  döden 
träffat och den som skojat omkring bland hedningar och kämpat med hunger 
och  törst och hetta etc. har  lyckligen kommit  i hamn, om han ock på äkta 
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arabiskt  skeppar  vis  i  stormen blifvit  tvungen  kasta  lasten  öfver  bord  och 
med tömd och lättad skuta så fly hafvet. – Jag torde, nej nu åtminstone är jag 
tills vidare besluten att ta min hemväg öfver London. Jag vill och jag måste 
fullkomna mig i det språk jag mest älskar och hvars literatur jag anser som 
den första af alla. Förr än  jag slutligen  lämnar Alexandria skall  jag derom 
underrätta Dig. Till dess far väl. Kairo 12 Juni 49 Georg

T i l l  j o h a n n a  o c h  n a t a l i a  W a l l i n

k a i r o  1 2 / 6  1 8 4 9

Moder och Syster Natalia!
Långa månader och  långa dagar  ja  jag  fruktar år ha gått  förbi sedan  jag 

sist  hade det  nöjet  att  skrifva  till Eder  egenhändigt: mycket har  jag under 
denna tid sett af lifvets värma och köld och mycket har säkert äfven I erfarit 
af hvad verlden har ljuft och ledt; men vi ha Gudi låf alle fått ha helsan, jag 
här i dessa aflägsna heta länder, I i vårt eget kära kalla land, om ock smittor 
och sjukdomar hemsökt och härjat så här som der. Hvad mig beträffar har 
Herren i sin allnåd alltid fogat så att det land, hvari jag för tillfället lefvat, 
alldrig blifvit hemsökt af någon pestartad smittosjukdom under min vistelse 
deri.  Så  till  exempel  härjade Choleran  här  i Kairo  och Egypten  förgånget 
år  ganska  alfvarsamt  kort  efter  det  jag  lämnat  detta  land  för  att  bege mig 
till Arabien och Baghdad. Året efter det jag besökt Hegaz i Arabien på min 
första resa, brast den äfven der ut men hann då ej Syrien, i hvilket land jag 
på denna tid vistades. Så har jag i detta afseende som i så många andra haft 
all anledning att  tacka och  låfva Herren och  jag hoppas af Hans allgodhet 
att  Han  framgent  som  hittils  skall  skydda  och  bevara  oss  alle  vid  lif  och 
helsa  tills  jag  får den  fröjd att hälsas välkommen af Eder  tillbaka  till  vårt 
kära  land,  dit min  väg  nu  kommer  att  gå  så  fort  och  så  kort  som möjligt. 
Af mina  bref  till  Prof.  Geitlin  hafven  I  troligen  längesedan  erfarit  hvilka 
långa och  aflägsna vägar  jag vandrat  under  det  halfannat  år  som  jag varit 
frånvarande  från  Egypten.  Genom Arabiens  öknar  hvarur  Herren  räddade 
mig  från hunger  och  törstdöden  anlände  jag  sommaren 1848  till Baghdad; 
tillbragte der  två och en half månad  i den  förfärligaste hetta  jag än utstått 
o. då jag i början på hösten fann att min helsa något hade lidit af Baghdads 
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osunda klimat, beslöt jag mig göra en tur genom Persien för att i dess berg 
och köld och snö  friska upp mina krafter och mitt mod  till vidare  färder  i 
öknen.  Jag  skulle ha mycket  att berätta Eder om detta  land och dess  folk, 
som jag tyckte mer än något annat jag sett här i Österlanden, likna oss Euro-
péer  i  seder och bruk och  tänkesätt; Men dels har  jag  redan förrut skrifvit 
härom till Geitlin i ett långt bref från Basra och upprepandet skulle ledsna 
både Eder och mig, dels ger jag ej heller nu tid dertill då jag vill göra mig 
redo  att  så  fort  som möjligt  komma  ut  från  Egypten.  Jag  ville  väl  gerna 
prata med Mamma om Persernes  kokkonst,  som väl  i  brokighet  och  olika 
slags anrättningar kan täfla med Kajsa Wargs,368 så mycket mer som jag nu 
i denna konst tycker mig ha gjort goda framsteg under mina resor; men jag 
vet af lång erfarenhet att Mästa-  ren och Mästarinnan talar i intet ämne så 
ogärna med en oinvigd amatör,  som  i  sin egen konst och  jag  tiger derföre 
som ett godt barn. Deremot kan jag ej undgå att bjuda Syster Natalia in på 
de utomordentligt härliga  frukter,  som öfverallt och  i alla årstider  finnas  i 
Persien. De bästa vindrufvor förtärde jag uteslutande hvarje dag marktals till 
10–15 kop. kopp. marken och det ehuru deras tid redan längesedan var förbi. 
Men perserne förstå conservera dem så väl att de stå att fås året om ända till 
dess nya drufvor mogna  i  deras vackra vingårdar. De doftrikaste meloner, 
hvarom den ej kan göra sig ett begrepp som ej ätit dem i Isfahân, äppel och 
päron af de mest olika slag och mullbär etc. etc. med hvars uppräkning jag 
ej  fåfängt  vill  komma Edra munnar  att  vattnas. Men med  all  denna  kräs-
lighet tänkte jag med längtan tillbaka på våra smultron hvars fina och friska 
aroma jag i ingen frukt här återfunnit. Men Nordens son är ett tyckmycket 
och envist barn; i Österns all rikedom och kräslighet och saligt milda klimat 
tänker han alltid med  längtan  tillbaka på sin kalla snöiga fattiga Nord och 
skattar  sig  lycklig  att  slutligen  dit  få  återvända. Dock  äfven  här  i  Persien 
skulle [jag] påminnas om vår Nordiska köld. Då jag i medlet af December 
förledet år gaf mig ut från Shirâz för att bege mig till stränderna af Persiska 
viken var hela landet täckt af väl en alns djup snö och alla smärre vatten drag 
höljda med is som bar att gå på. Sådan köld hade jag än alldrig sett sedan 
jag  lämnat vårt eget  land; men  jag erfor med nöje att  jag kunde  fulleligen 
väl ännu fördra den ehuru icke inbäddad i fällar och täcken i en släda utan 
ridande en mulåsna med i luften fritt hängande fötter, betäckta och skyddade 
med inga utanstöflor utan blott med ullstrumpor och skor. Dock denna köld 
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räckte  blott  några  dagar.  Då  vi  sedan  kommo  ned  från  Persiens  berg  och 
närmade oss stränderna af hafvet ledo vi af hetta och qualmig luft, hvarför 
kusterna af detta haf i synnerhet äro ökända. Från Bushir som är den hamn-
stad i Persien, der Indiens rikedom afsättes, för att transporteras derifrån in 
i landet, färdades jag med ett Persiskt-arabiskt fartyg och i stort sällskap af 
Hinduer och Perser och Araber öfver hafvet till Basra. Denna färd såsom de 
flesta af mina sjöfärder åtminstone i dessa land, var högst äfventyrlig och det 
fattades föga att vi förlist och omkommit i hafvet. Men Herren räddade oss 
och vi kommo helbrägde fram till Basra. Här hade jag olyckan att ej få lyfta 
pengar,  hvarpå  jag  från Baghdad  hade  vexel  och  som mina med-   hafda 
tillgångar  till  det  närmaste blifvit  slut  i Persien hade  jag  stora  svårigheter 
att slå mig ut under de närmare två månader jag sålunda blef tvungen dröja i 
sistnämnda stad. Detta var ock anledningen, hvarföre jag måste ta en annan 
väg för att återkomma till Egypten, än den jag först hade föresatt mig. Jag 
hade ämnat härifrån gå öfver hafvet vidare till Maskat och Aden och så med 
det Engelska ångfartyget öfver Röda Hafvet tillbaka till Suez och Egypten; 
nu  blef  jag  tvungen med  ett  litet  Engelskt  ångfartyg  återvända  på Tigris-
floden till Baghdad. Jag förlefde denna gång ungefär en månad i denna stad 
och passerade nu min  tid  lika angenämt  som min  sommar  sejour der varit 
mig odräglig. Dertill bidrog  i  synnerhet vårmånadernas bättre och friskare 
luft och kanske ännu mer de utomordentligt treflige och gästfrie här bosatte 
Engelsmän,  i hvilkas  sällskap och hus  jag nu uteslutande  lefde. Sedan  jag 
lämnat Europa kan jag alldrig påminna mig så  länge och oafbrutet  lefvat  i 
Europeers  sällskap  som här,  äfven  alldrig  funnit  en  så  hygglig  och bildad 
societé som här. Men jag hade ej att dröja. Det gällde nu att återvända till 
mitt eget land och på kortaste om ock farligaste väg gick jag från Baghdad 
med den Engelska posten gerada vägen genom öknen till Damascus. Det var 
en utomordentligt mödosam och tröttande färd. Af dygnets 24 timmar gåfvo 
vi oss endast  fyra för vår natthvila och våra mål och vårt caffe,  ledo svårt 
af törst och hade dessutom olyckan bli plundrade af ett ströftåg af Arabiska 
beduin  röfvare. Allt  aflopp  dock  lyckligare  än  vi  kunnat  förmoda  och  vi 
fingo  tillbaka nästan allt hvad de plundrat af oss. Efter omkring 14 dagars 
hvila i Damascus kom jag på samma väg som året 1847 öfver Beirut tillbaka 
till Alexandria  och Egypten  och Kairo  och  efter  omkring  en månad  torde 
jag bli färdig ge mig af härifrån för att söka min återväg hem till Eder. Om 
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Han som hjelpt mig genom öknens hunger och törst och hedninga folk äfven 
hjelper mig öfver Europas haf med den alltdrifvande ångan och frälsar mig 
bland de bildade upprorsgalne Westerländingarne,  torde då nu mera ej den 
dag vara fjerran då min älskade Mor och Syster få trycka i deras armar sin 
son och bror Georg.
Kairo 12 Juni 49

g .  g e i t l i n  t i l l  g . a .  W a l l i n

r i s t m ä k i  8 / 7  1 8 4 9

Gode Broder!
Ehuru  jag ännu ej hunnit genomläsa Ditt  länge väntade bref  från Basra, 

af den 15 April detta år, måste  jag skynda att begagna  tillfället  skrifva  till 
Dig, ty min Svärmor som i någre månaders tid varit här på Ristmäki hos sin 
sjuka Dotter, min hustru, som hela sistledna hösttermin och största delen af 
våren  varit  sängliggande, men  nu Gud  ske  lof  är  i  det  närmaste  återstäld, 
far  i morgon  kl. 2  om  natten  till Hfors med  ångfartyget Murtaja,  och  jag 
får dessa rader med henne afsända till Din Mor (som i likhet med alla dina 
öfriga  på  dessa  orter  vistande  slägtingar  är  vid  fullkomlig  helsa)  o.  som 
visserligen  icke  skall  försumma  att  genast  aflemna  brefvet  till  General-
Guvernements Cancelliet  för  att  till  Cairo  öfverstyras. Ditt  bref  kom mig 
till handa iförgår, och ehuru jag en hel dag ytterligt ansträngt och pinat mina 
ögon,369 har jag ännu ej hunnit genomläsa det tredje halfarket, men af de 2 
första och couvertet har jag inhemtat nog, för att  inse huru nödvändigt det 
är att  icke uppskjuta ett  enda ögonblick affärdandet af dessa  i  största hast 
sammanskrifna  rader  till Dig. Smärtande  i  högsta grad var det  för mig att 
se med  hvilka  grufliga motgångar Du  i  synnerhet  de  sista  tiderna  haft  att 
kämpa, men  ho  kan  veta  om  dock  icke  allt  leder  till  det  bästa. Kanhända 
hade den tillämnade resan till Sydarabien varit din graf, eller andra olyckor, 
än större än dem Du nu utstått, derstädes väntat Dig;  jag ser häruti endast 
Guds  finger. Allt  ligger  –  så  tycker  jag – nu  så  klart  för mig. Du vet,  om 
Du erhållit mina bref, att jag för 3 år sedan ansökte Professionen i Bibliska 
Exegetiken, emedan  jag ansåg mig denne Profession mera vuxen,  ty  fältet 
är  inskränktare och Hebraiskan, mitt  gamla  från  skoltiden  inlärda orienta-
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liska språk, hade genom hvad jag inhemtat i Arabiskan blifvit mig bekantare 
än  för  någon  ann  af  härstädes  vistande  hugade  spekulanter  på  den  lediga 
tjensten, men det  lyckades ej; den  theologiske skråandan hade för mycken 
kraft och jag blef af pluraliteten uppförd på 2:dra rummet och Jacob Algoth 
Gadolin fick professionen – men han afled innan han ännu hunnit hålla en 
publik föreläsning och tjensten anslogs å nyo ledig. Nu uppmanades   jag 
åter af flere Colleger (äfven förra gången hade Theologerna uppmanat mig 
att  söka, emedan Gadolin  först  sednare af en yttre  impuls drefs att  svänga 
om, han hade nemligen i början bestämt förklarat att han ej ville ha Profes-
sion utan ett godt pastorat, och detta deras dubbla förhållande hade emellan 
Theologie Professorena och mig gjort  en brytning,  som  ty värr  sedermera 
gjort sig allt mera kännbar – desse (med undantag af en, Lille,) uppmanade 
mig nu mera ingalunda härtill, blott icke=Theologer gjorde det) att upprepa 
försöket,  och  jag  gjorde  det,  så  mycket  hellre  som  något  nytt  specimen 
enligt statuterna ej kunde mig affordras. Men äfven nu skulle Theologerna, 
särdeles  Schauman  som  inom  deras  Facultet  upphäfvit  sig  till  en  spiritus 
rector och hvars character jag allt mer och mer tycker mig finna dubbel och 
jesuitisk  (dock  –  ”dömen  icke  så  varden  i  icke  fördömde”370  –  jag  skulle 
önska  att  jag misstoge mig –)  ha  fram en Theolog,  en ung man vid namn 
Granfelt nybakad Licentiat och i vissa delar af Theologien kanske icke utan 
skicklighet, men fullkomlig tiro och nybegynnare i Hebraiskan, utan minsta 
insigt  i dess syskonspråk och som genom ett uppenbart plagiat,  såsom jag 
ögonskenligen ådagalagt, och hvari Rein, Joh. Jac. Tengström och Nervander 
(hvars  dödliga  frånfälle  var  en  stor  förlust  för Universitetet)  fullkomligen 
instämt, kommit sig till den Adjunctur han nu innehar, denne skulle nu, emot 
hans egen önskan, såsom några säga, (det är dock icke just fallet) instigeras 
att söka, speciminera och uttränga mig, som för några år sedan examinerat 
honom  i  Philos.  Candidat  Examen  der  han  erhöll  ett  knappt  approbatur  i 
Hebraiskan.  Jag var  emellertid  fullkomligt  lugn,  och hade  lust  att  se  huru 
detta specimen skulle se ut. Det såg ock dagen i laga tid. Men – det var en 
skam och  nesa  för  den Theol.  faculteten  i  synnerhet,  och  vårt Universitet 
i  allmänhet. Emellertid  fann  jag  af  vissa yttranden här  och der  att  det  var 
Faculteten (inom hvilken det gamla T:s urspråk redan länge legat i linda) i 
smaken, jag teg – men vid ventilationen ansåg jag min pligt mot Universi-
tetet och mig sjelf fordra att tala, uppsteg som extra opponens och ådagalade 
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inför ett  talrikt auditorium den oförsvarliga okunnighet  i sin sak auctor på 
hvarje sida röjde. – Polyglott=bibeln var ofta citerad371 – men mannen kände 
icke en bokstaf  i de språk han åberopat – ett chaldaisk ord var vanstäldt  i 
tryck,372 men ehuru detta var ganska ursäktligt kunde deremot ej ursäktas att 
dess radix och sammansättning var en gåta för vår Exeget – sämst af allt var 
dock att han ej förstått de Lexika af Gesenius och Fürst dem han åberopat 
och dem han genom sina barnsliga, men med största arrogance framhäfda, 
funderingar ville rätta och complettera.373 – Följden häraf var att Theologerna 
måste improbera sin egen Licentiat, och ehuru af Schauman försök gjordes 
i Consistorium att upprifva och upphäfva Consistorii för 3 år sedan fattade 
och laga kraft vunna beslut, hvarigenom jag, ehuru icke Theologiæ Doctor 
ell. Licentiat,  förklarades Competent  sökande,  och  ny  votering  verkeligen 
nu  anställdes  om  en  redan  afgjord  sak,  triumpherade  dock  omsider  bona 
caussa374  och  jag  är  nu  ensam  uppförd  på  förslag  å  denna  profession.  Nu 
beror  det  endast  af Kejsaren  och  dem  som  äro  honom  närmast  att  afgöra 
mitt,  och –  som  jag hoppas – med detsamma ditt  öde.  Jag har derföre det 
bästa hopp, och jag är öfvertygad, att, om denna min önskan går i fullbordan, 
skall genom våra gemensamma bemödanden den Orientaliska Literaturen i 
vårt land eller rättare vid vårt Universitet  vinna en betydenhet som skall 
lända  vårt  fosterland  till  heder  och  ära.  Misstyck  eller  rättare  misstyd  ej 
mina ord. Väl vet jag att hufvudsaken här hvilar på Dig, men jag talar ut utan 
omsvep, menande att plus vident oculi quam oculus375 och ehuru du ensam 
skall kunna göra mycket, skall Du dock jemte mig, så är mitt hopp och min 
tro – kunna göra mera. – Nog af – hvad jag nu refererat har gått endast derpå 
ut, att visa huru jag anser allt hvad i afseende på oss inträffat för resultatet 
af en högre ledning hvars vägar äro för oss obegripliga och ofta tyckes oss 
göra tvärstreck öfver våra uträkningar, men dock slutligen leda till vårt sanna 
väl. – Hade jag för 3 år sedan erhållit den ansökta Professionen eller hade Du 
nu farit af till Jemen, derifrån Din återkomst för der rasande epidemier och 
andra,  politiska,  förhållanden  kunnat  vara  högst  problematisk,  åtminstone 
kunnat länge fördröjas, så hade ledigheten af den Orientaliska Professionen, 
på hvilken ledighet jag nu hoppas (ty mitt förhållande och mina sträfvanden 
hafva alltid, och det af öfvertygelse om det rätta, varit loyala, så att jag tror 
mig  ha  ingenting  att  frukta  å  högste  ort)  icke  inträffat  samtidigt med Din 
återkomst från Din långa peregrination. Alltderföre ålägger jag Dig att med 

WALLIN V.indd   414 1.12.2014   11.35



415

första möjliga vända näsan åt vester och  laga Dig hit hem. Nu behöfs Du, 
och Wallenius  har  sagt  mig,  att  det  värsta  honom  hända  kunde,  vore  ditt 
uteblifvande. Skynda Dig derföre. Du har redan försökt mer än nog hur det 
vill ha sig med att svälta och törsta och vara i brist på det nödvändigaste, ja 
på en pris snus som Du ej alltid haft råd till, och hvilken bland alla kroppens, 
ja själens behofver äfven jag anser bland de oumbärligaste – ty en pris godt 
snus  verkar  äfven  på  själen uppmuntrande  och  vederquikande,  (en  pris  på 
den saken!)
Skulle du i Cairo eller annorstädes kunna komma åt Orientaliska mynt vore 

det  en  präktig  sak  för  vårt Myntkabinett,  för  hvilket  jag  nu,  efter  Linséns 
dödliga frånfälle, blifvit vald till Præfect och hvars completterande derföre 
ligger mig om hjertat. Dessa mynt skola gerna af Universitetet inlösas, derföre 
ansvarar jag. Dinarer eller Dirhemer från de äldste Chalifernes, Umajjaders 
och Abassiders,376 tid vore väl de mest välkomna, men äfven sednare tiders 
mynt emotses gerne. Men à propos af mynt: Enligt Ditt bref dat. Cairo d. 14 
Dec. 1847  afsände Borgström enligt  dina ordres penningar,  icke  till Cairo, 
utan  till Alexandria, och detta  förskottsvis af  sin egen kassa,  ty han har ej 
fått lyfta Dina penningar af den orsak att de af Dig utfärdade fullmagter äro 
ställda på quartaler, men Alexanders  stipendiet som utbetalas i Petersburg, 
endast tertial-vis utfaller. Då jag nämnde att 4/4 väl borde anses lika med 3/3 
sade Borgström att han gjort hvad han kunnat, men att  inga pengar utfalla 
innan Du  skickar  till  Borgström  särskilta  fullmakter  på  att  lyfta  första(?), 
andra, tredje tertialet af det Dig tillerkända Alexanders Stipendiet. Tag detta 
ad Notam och skrif snart.377 I Aden ligga nu förmodeligen 30 guineer och ett 
bref från mig. I Cairo äfvenledes ett bref åtminstone, äfvensom af Din Mor, 
af  den 7:de April. Resten  af Borgströmska  pengarna  finnes  väl  enligt Ditt 
arrengement på GeneralConsulatet i Alexandria.
Att de af Dig uppköpta Manuscripter och böcker länge längesedan hit anländt 

har jag förut sagt Dig. Något lär Du väl ha ännu till, kanske dock blott för egen 
räkning. Att  du utger  och  commenterar  något  hucusque  ineditum,378  om ock 
blott en kortare stump, blir väl nu nödigt för att rädda Dig från att svälta. – 
Det är  så  långt  ifrån att vi  skulle glömt Dig här –  såsom Du  i en vresig 

stund uttrycker Dig –,  att  du  tvertom af hvarje Finne  som någongång hört 
Ditt  namn,  och  vet  något  om Din  äfventyrliga  färd,  med  otålighet  väntas 
till Ditt  hemland. Att Du  som  en  fulländad Beduin med  långt  skägg  och  i 

b r e v  ·  3  a u G u s t i  1 8 4 7  –  8  j u l i  1 8 4 9
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din i Arabien begagnade Orientaliska drägt måtte först uppträda, derom har 
mången bedt mig bedja Dig. Jag har då svarat, att det vore mindre nödigt af 
mig, i thy att jag på förhand vet, att Du dock i detta hänseende ej rättar Dig 
efter någon annans önskan eller åsigter än Dine egna, och enligt med hvad 
Du anser bäst accomodera Dig. Redan i mitt bref af d. 7 April rådde jag Dig 
ta  vägen öfver Odessa  och upprepar  nu  detta  råd,  helest Du der  finner  en 
Landsman Professor Bruun till hvilken vår nuvarande Hist. Naturalis Prof. 
Nordmann skrifvit derom att han må gå Dig  till handa med råd och dåd.  I 
vestern står allt i låga.
Ännu  en  gång:  skynda  Dig  hem  till  oss!  Prata  inte  om  fåfänga  funde-

ringar och kullslagna mjölkkrukor; Du har gjort mer i din sak än af vanliga 
menniskor kan fordras och att Dina rena och vackra sträfvanden skola vinna 
och finna fullt erkännande, derpå kan Du vara så säker som att 2 ggr 2 är 4. 
Några nyheter bryr jag mig ej om att vidare berätta, Du skall bjuda till att 

få höra dem snart munteligen refereras vid en pipa och ett glas toddy. Farväl 
så länge Din vän G.Geiltin.
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418

 Wallin förde listor över sina utgifter som han, trots att han befann sig i Kairo, 

skrev på persiska.
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 I Kairo  försökte  Wallin  ekonomisera  genom  att  göra  noggranna  listor 
över  sina  dagliga  utgifter.  I  listan  som  publiceras  här  använder Wallin 

persiska ord och uttryck blandade med arabiska. Wallin  följer  i  listan den 
arabiska tideräkningen och en västerländsk motsvarighet ges i utgåvan inom 
hakparentes. Vanligen  skrev Wallin  endast  ut  dagen, men  några  undantag 
förekommer  där  också månadens  namn  finns med. Arabiska  och  persiska 
ord  som  inte  har  gått  att  identifiera  står  enligt Wallins  originalform  inom 
citationstecken. Listan  är  uppställd  enligt  originalformen på  arabiska med 
en svensk översättning separat för varje dag. Utgifterna är angivna i fiḍḍa; 
40 fiḍḍa = 1 qirsh (pl. qurūsh) el. 1 piaster. 

sg. ṣāʽ, pl. aṣwāʽ varierar mellan 3 och 16 raṭl
raṭl 449,28 g

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

WALLIN V.indd   419 1.12.2014   11.35



G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

420

Lista över utgifter 1/9–24/11 1847
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 Avslutningen av Wallins långa 

brev till Gabriel Geitlin daterat 

i Baghdad den 15 april 1849. 

Wallins minimala handstil  

täcker hela kuvertets insida.
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Manuskriptbeskrivningar

 Georg August Wallins arkiv   ägs av Finlands Nationalbibliotek 
och  har  signum 468. Arkivet  har  utökats  under  åren,  bl.a. 1882,  då 

fröken Hilda Wiik gjorde en betydande donation till Wallins arkiv på dåva-
rande Helsingfors universitetsbibliotek. Hilda Wiik ägde materialet eftersom 
Wallins syster Natalia Wallin hade  testamenterat hela sin egendom, där en 
del av Wallins skrifter ingick, till henne.
Nedan beskrivs endast de brev och annat material som är skrivna av Wallins 

egen hand och som ingår i del 5 av Skrifter. De två brev som inte är beva-
rade och som endast har publicerats i S.G. Elmgrens utgåva från 1864–1866 
(Georg August Wallins reseanteckningar 1–4)  manuskriptbeskrivs  därför
inte. Wallins arkiv i Finlands Nationalbibliotek är inte färdigt katalogiserat 
och  därför  anges  hela  samlingens  signum  (468).  I  beskrivningen  framgår 
dateringen  i  brevet  som  ”Fri  datering”.  Formatet  anges  som  höjd  gånger 
bredd  i  centimeter med  en  decimal  samt  antal  blad,  lägg  eller  sidor  text. 
Adressering,  tillägg  av  annan  hand,  sigillmärken  o.s.v.  anges  separat  i  de 
fall de förekommer.
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Anteckningar på svenska med arabisk skrift
Väderlek 16/12 1847–26/11 1848 och dagsnotiser 19/12 1847–15/6 1848 och 
18/9 1848–14/1 1849
Arkivsignum 468
Format: pappret: 11,0 cm x 8,6 cm, blocket: 11,9 cm x 9,8 cm, block med 30 
blad med 51 sidor text.
Färg och kvalitet: Vitt skrivpapper med vattenlinjer.
Skrivmaterial: Brunt och svart bläck blandat.
Tillstånd: Välbevarat.
Tillägg av annan hand: På blockets  framsida  lapp: ”94:23 = 96:15 95.15.” 
”Wallinin päiväkirja 19.12.1847–(23.12.1848) 14.1.1849.”
Övrigt: Inbundet anteckningsblock med grått kartongomslag i vilket Wallin 
fört flera olika anteckningar: 17 sidor väderlek, 2 sidor himjaritiska symboler, 
31 sidor dagsnotiser. Första skrivna sidan utgörs av väderlekssymboler vilka 
manuskriptbeskrevs i Wallin 2013, s. 436.

Brev
14/12 1847 Wallin–G. Geitlin
Arkivsignum: 468
Fri datering: I dag den 14 December
Format: 21,6 cm x 13,7 cm x 14,0 cm, 1 lägg med 3 sidor text.
Färg och kvalitet: Med tiden brunfärgat skrivpapper.
Skrivmaterial: Brunt bläck.
Tillstånd:  Konserverat,  p.g.a.  väta  bruna  fläckar  som  försvårar  läsningen, 
frånsidans text syns, annars välbevarat.
Tillägg av annan hand: Med blyerts på läggets sista sida: ”No 16.” ”Dat. d. 
14 Dec. Cairo 1847 infört i Hfors Tidningar 1848 No 88.”
Övrigt: Kartonglist, mindre stickhål efter maskinen som putsade brev  från 
kolera och andra smittosamma sjukdomar.

2/8 1848 Wallin–G. Geitlin
Arkivsignum: 468
Fri datering: Baghdad 2/8 48
Format: 26,5 cm–27,2 cm x 21,3 cm–21,6 cm, vid konserveringen hoplimmat 
till ett lägg med 6 blad och 12 sidor text.
Färg och kvalitet: Gulnat och brunaktigt skrivpapper skuret från större ark.
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Skrivmaterial: Svart bläck, bleknat till brunt.
Tillstånd: Välbevarat fastän något slitet: bruna fläckar; vattenskadat, speci-
ellt på konserveringens sista sida där texten är delvis förstörd eller försvagad; 
arket är vikt på mitten vilket försvagat texten och därmed försvårar läsningen; 
mindre  stickhål  efter  koleramaskin,  dessa  stör  annars  inte  texten  förutom 
konserveringens blad 5. Brevet har vid konserveringen fått bladen hoplim-
made i fel ordning. 
Tillägg av annan hand: Understreckningar i blyerts ca 20 rader på sida 12.
Övrigt: Kartonglist, konserveringstejp. 

15/4 1849 Wallin–G. Geitlin
Arkivsignum: 468
Fri datering: i dag den 15 April
Format: brev: 27,0 cm–27,2 cm x 21,3 cm–21,7 cm, 2 lägg med 4 sidor text, 
2  ark med  text  på  recto-  och  versosidan;  kuvert:  26,9  cm–27,8  cm  x  6,9 
cm–15,8 cm, 1 ark skuret till kuvertform med text på ena sidan. 
Färg och kvalitet: Lätt gulnat och brunfläckigt skrivpapper.
Skrivmaterial: Brunt bläck.
Tillstånd: Välbevarat till största delen, längre hack efter koleramaskin vilka 
dock  inte stör  texten. Följande punkter stör  läsningen:  lägg 1:  längre hack 
som delvis  stör  texten,  bit  bortriven 0,4  cm–3,0  cm  x 0,3  cm–1,2  cm  (en 
mindre  bit  har  vid  konserveringen  limmats  tillbaka,  men  placerats  fel  så 
raderna överensstämmer  inte),  bit  bortriven 1,6  cm x 0,4  cm,  texten blek; 
lägg 2: längre hack som delvis stör texten, bit bortriven 0,5 cm x 0,1 cm, bit 
bortriven 0,5  cm–0,7  cm x 0,5  cm–0,6  cm, bit bortriven 0,3  cm–0,7  cm x 
0,3 cm–0,6 cm, bit bortriven 0,1 cm–0,5 cm x 0,2 cm–0,5 cm, vid konserve-
ringen har bladen förstärkts så att text i marginalerna delvis fallit bort; ark 
1: längre hack som delvis stör texten, bit bortriven 0,3 cm x 0,2 cm–0,4 cm, 
några  fläckar,  texten blek;  ark 2: 2  fläckar, bit bortriven 0,5  cm–1,1  cm x 
0,4 cm–1,8 cm, bit bortriven 0,1 cm–0,4 cm x 1,0 cm–2,1 cm, bit bortriven 
0,4 cm x 0,3 cm, där pappret vikt är texten kraftigt försvagad. Brevet har vid 
konserveringen fått bladen hoplimmade i fel ordning.
Tillägg av annan hand: Understreckningar i blyerts på ark 1, 2 rader, lägg 2, 
2 rader samt över sidan skrivet ”NO”, på kuvertet: ”ankom d. 5:te juli 1849 
till Ristmäki.”
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Adressering: Monsieur Gabriel Geitlin Professeur de la Litterateur Orientale 
à l’Université de Helsingfors en Finlande Vis S :t Peterbourg.
Övrigt:  Konserveringstejp,  rester  av  rött  sigillack  på  kuvertet,  rysk  post-
stämpel.

12/6 1849 Wallin–G. Geitlin
Arkivsignum: 468
Fri datering: 12 Juni 49
Format: 21,1 cm–21,3 cm x 13,3 cm–13,6 cm, 1 lägg med 12 sidor text.
Färg och kvalitet: Gulnat skrivpapper.
Skrivmaterial: Svart bläck.
Tillstånd: Välbevarat,  konserverat,  sista  lägget  brunfläckigt,  stickhål  efter 
koleramaskin. Brevet har vid konserveringen  fått bladen hoplimmade  i  fel 
ordning.
Adressering: Tvärs över sista sidan: Prof. Geitlin
Tillägg  av  annan  hand:  Enligt  ursprunglig  ordningsföljd  på  sista  sidan: 
”Erhållit d. 15  Juli augusti 1849  från PostContoiret  i Åbo  jemte kort blott 
från Consul Borgström.” 
Övrigt: Kartonglist och snöre.

12/6 1849 Wallin–J. och N. Wallin
Arkivsignum: 468
Fri datering: Kairo 12 Juni 49
Format: 21,2 cm x 13,4 cm, 1 lägg med tre sidor text.
Färg och kvalitet: Lätt gulnat brevpapper.
Skrivmaterial: Brunt bläck.
Tillstånd:  Välbevarat,  konserveringstejpremsor  över  stickhål  orsakade  av 
koleramaskin.
Adressering: På läggets sista sida: Fru Kammar Rådinnan Wallin
Tillägg av annan hand: Överst på första sidan ”1849.”
Övrigt: Kartonglist, stämpel: BIBLIOTHECA UNIV. HELS.

Lista över utgifter
1/9–24/11 1847
Arkivsignum: 468

WALLIN V.indd   428 1.12.2014   11.35



429

m a n u s k r i p t b e s k r i v n i n G a r

Format: 17,2–18,1 cm x 15,0 cm, 1 ark med 1 sida text.
Färg och kvalitet: Grovt papper som är strävt och vitt på ena sidan och gult 
och glansigt på andra sidan, trol. något slags omslagspapper som skurits till 
en mindre bit.
Skrivmaterial: Brunt bläck och blyerts.
Tillstånd: Välbevarat.

WALLIN V.indd   429 1.12.2014   11.35



G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

430

infogat   49,19 ننص
٣٢ str   49,22
infogat   49,32 نو   
str   51,10 ننو٢
٦١ str   51,18
٧٢,٥ str   51,27
ä t        55,16 سص
str   55,14 نو١ 
str   55,15 س
٧ str   57,26
str   69,3 فضر
str   71,2 و وضر وغج هغر ى وادى كحلة
infogat   71,20 ُسليمات
infogat   71,20 معازة
oläsligt str   81,6
ä t           89,11 قوم الشيخ
str   93,6 يقولون الم
och ä t som   161,9
af ä t och   162,5
al i alGebel infogat   162,23
har str   163,6

af d   163,11
förteckning str   163,14
tagit str   163,14
ell ä t och   163,17
a i bestämda str   164,3
p str   164,10
Den str   164,18
vid infogat   164,33
lämna ä t föra   165,13
p str   172,32
läg ä t längre   173,19
man str   173,24
Kai ä t Egypten   174,18
och ä t nu   174,23
af str   174,33   
var str   175,10
t i dåft str   175,17
utes ä t ett uselt   175,29
oläsligt str   176,13
af infogat   177,3
af str   177,26

Ändringar i handskrifterna

 Inkluderar endast texter skrivna av Wallins egen hand som har bevarats i original. Ord 
och tecken skrivna av Wallin i handskrifterna återges här kursiverade. Hänvisningarna är 

angivna enligt sida och rad i Skrifter. 

Förkortningar:
d              dubblering; ord har oavsiktligt skrivits 2 ggr efter varandra
infogat    infogat över eller under raden
e m          ersatt med; struket på raden och därefter har ett nytt ord skrivits in ovanför raden. Stryk 
  ningen antas ha skett i samband med att det nya ordet har skrivits.
oläsligt    överstruket ord har inte kunnat tolkas
o t  oklar tolkning av handstilen
str            struket
ä o  ändrad ordföljd; nummer har införts ovanför orden för att ange korrekt    
  ordföljd
ä t            ändrat till; ord struket och därefter har ett nytt ord skrivits på raden. Strykningen antas 
  ha skett omedelbart i samband med att efterföljande ord har skrivits.

ص

قُميَشة

9
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sig infogat   178,4
Ak ä t den långa ʽAkaba viken   178,12
n i frågan str   178,15
der infogat   178,24
ej infogat   179,15
med ä t hvilka   179,28   
seder och bruk och ä t så kallade finare seder   

182,20
förma ä t befälhafvare   183,2
oläsligt str   183,12
påminte ä t gaf   183,14
och ä t jämnte   183,16  
tand i tandvärk str   184,1
nu str   184,8
hamn infogat   186,4
ej str   186,33
folk annat ä o   187,7
af ä t på   188,35
förstår jag ä t har jag lärt mig   189,11
alltid d   189,15
att str   189,15
afkokning smärre ä o   190,16
från d   191,8
säkert str   191,29
t i detn str   192,2
s i annats str   192,23
förstån ä t bristen   192,33
alla vid ä o   193,19
och ä t på   193,24
bakad ä t maladt   194,20
et ä t en   194,30   
oläsligt i stadsboerna str   195,13
oläsligt str   195,22
utan nöjde o t   195,23
oläsligt str   196,3
de str   196,5
n i uttalsställen str   196,21
jag ä t vi   196,28   
till ä t att   197,22
för ä t betaga   197,30
af dem d   199,24
rad ä t rak   200,20
och str   202,25
f str   202,29
lit str   202,29
al ä t i alla   203,2
huru ä t och   203,24
och ä t hans   206,19
som jag anställde e m hans collignativa diarr-

héer   206,24
min ä t patienten   206,28
äfven ä t i fall af   207,15
skis ä t skjutas   207,15
med o t   208,7
kalla ä t densamme   208,18
medi ä t husmedicin   209,21
hd str   209,30
mellan str   210,14
ton ä t recitativ ton   210,18
et ä t en   210,28
til ä t för att   211,17
ja str   213,20
på e m i   214,20
d i jämnd str   214,22
ha ä t högra hand   214,23
scenen infogat   215,9
känna infogat   215,10
stent e m mest   216,5
voro e m lågo   216,10
begafne str   216,10
vanliga str   216,32
Dessa ä t De   217,25
deras ä t osnygghet i deras   217,31
i mer eller mindre grad dock kanske ä o   217,32
för ä t tyckte för   220,4
ämn ä t beslutit   221,19
ka ä t invid oss knäfällda kamel   222,18
jag ä t att jag   222,21
andra g i lågg str   222,22
att infogat   222,22
för ä t torra förnekningar   223,1
halat e m packat   224,10
nedgång e m ned   224,13
punkt ä t något upphöjd punkt   224,25
på e m i   226,14
oläsligt str   229,4
af hans ä t och sorgerna af hans   229,22
en infogat   230,34
så str   231,12
ersatte ä t kunde ej   232,6
är ohejdlig i sin första och i synnerhet Negern 

ä o   232,11
i d   232,11
att str   233,11
Mars ä t April   234,1
med d   234,30
3 ä t 8   235,4
ber ä t kända   236,3

WALLIN V.indd   431 1.12.2014   11.35



G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

432

Jag ä t Så   236,33
för ä t mest föraktade   237,11
och stenar str   237,35
nog infogat   238,7
n i dent str   238,19
åt str   242,2
hop str   245,11
och försäkrade o t   245,21 
voro o t   245,22
öfver o t   245,24
af infogat   245,26
slutligen str   246,3
t i det str   247,12
4 o t   247,33
Röda ä t Persiska   259,15
ha infogat   259,34
oläsligt str   260,12
oläsligt str   260,25
bland ä t då   261,31
det d   262,3
mot d   263,11
ton infogat   263,15
lenk i öfvergångslenk str   264,30
land ä t och kuperadt land   264,32
sitt ä t sin   265,15
tält ä t vackra tält   266,7
ett ä t eller ett   268,4
oläsligt str   268,29
pe ä t provinser   269,11
oläsligt str   271,26
svalg ä t kula   271,27   
på ä t hvar och en på   272,27
För öfrigt gå ä t Den öfriga   272,31
lekr ä t lerkojor   273,3
bar d   273,18
gang ä t gagn   273,25
oläsligt str   275,2
med sina fötter ä t och slog honom   275,32
och d   276,31 
skägg infogat   277,20
att ä t en   278,32   
åter ä t miner   279,16
fallet ä t del fallet   281,3
och gjord ä t i skott   281,28
Kerbelas ä t näktergalen   281,30
eft ä t min   282,15
mellan d   282,28
männe ä t utblottade männerne   283,13
De äro ä t Mulåsnorna   285,2

öfver ä t förbi   285,24
hopen infogat   286,11
det ä t han   286,31
ha ä t möta   287,12
oläsligt str   287,21
i infogat   288,13
samlade sig e m och   289,34
hat infogat   290,4
ett ä t en   290,15
hat infogat   290,25
den andra ä t versa vice   291,8
och ro ä t för att   291,18
oläsligt infogat och str   291,25
ehuru d   292,30
oläsligt str   292,32
tå ä t timmar   292,33
första i i händelsivis str   293,12
man o t   293,15
us i hus str och ans infogat   294,7
hopp om oläsligt ä t brist på arbete   294,25
pe ä t bopålar   294,35
de ä t rätta   295,15
det var infogat   295,27
Emedan ä t Men   296,7
spr ä t N. Allah   296,18
måtte ä t bemedling   297,15
nu ä t ej i nuvarande   297,18
dem infogat   298,17
än infogat   298,22
på ä t tvänne   300,15
l ä t emedan   300,18
s i names str   300,29
hos ä t i   301,6
ut ä t dertill utvalt   303,29
unde ä t mera   305,9
den o t   305,25
och d   305,31
af d   306,33
passerat ä t i   307,15
kan ä t tjensten   309,9
skiljevägen ä t den tudelade skiljevägen   309,11
och ä t eller   310,4
en infogat   310,16
räkning d   311,20
och infogat   315,34
Arabisk lärdom och  ä  t  kännedom af den 

religion   316,13
den infogat   316,14
ompljjdde ä t omplöjdes   316,18
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a i mina str   316,20
sörplade ä t läppjade   316,31
far e m man   317,14
af d   317,21
alldrig d   318,8
han d   318,9
bestod ä t var   318,23
såsom ä t med   318,27
oläsligt str och infogat   319,32
han infogat   320,3
lära infogat   320,4
det stor ä t som i   321,23
att d   323,6
en infogat   325,6
änd ä t utlaggda   325,13
hans död e m den   327,22
män ä t vi   328,14
som d   329,2
en af ä t dess   329,21
och dess o t   329,25
kommer d   330,9
blifvit ä t växt   330,17
de ä t tre   332,9
lång d   332,28
för ä t att   336,9
en d   336,15
tt i sittna str och na infogat   337,22
rot[e]rande o t   337,27
och o t   338,1
upp i upppluttrat str   338,22
omsa ä t omständigheterna   338,30
kopp str   338,35
na i panelnångarnna infogat   339,17
högst ä t mest   340,5
och ä t med   340,7
hans spelare  ä  t  omärkt af deras motspelare   

342,6
saker ä t sura saker   342,10
orolighet med ä t grund   342,24
Som ä t Jag   342,26
skaffa infogat   342,30
något d   343,4
å ä t hvilkas   343,21
den öfra ä t af de öfra   343,27
hvägr ä t hade   344,24
andra ä t artigt   345,11
fr ä t höfvidsmän   348,22
som Imam ä t ej mera som Imam   348,24
drka ä t dyrkade   350,4

t i spetsigt str   350,34
uts[m]yckade o t   352,10
s i andres str   352,14
och d   352,24
och infogat   353,4
fyr str   354,12
dubbel infogat   354,29
oläsligt str   354,35
oftast o t   356,12
fodringar o t   356,18
förnämligt o t   356,21
de str   356,31
oläsligt str   357,34
all ä t med alla   359,2
bruk ä t begagnade   359,30
från ä t på   361,2
t i detn str   361,16
vi infogat   362,27
oss att o t   363,5
f str   363,25
eg str   364,33
moturtl ä t motursäkter   365,26
när d   367,16
mycken ä t fantastiskt   369,25
krapula ä t rus   369,25
euphorisk o t   369,25
hjerta o t   370,1
hade ä t och   371,18
ka ä t uthärda   372,11
evigt o t   372,15
oläsligt starkare ä o   373,2
oläsligt str   373,13
från d   373,35
f str   376,24
moskéer o t   376,31
nästan toma infogat   377,10–11
oläsligt str   377,11
Emedan jag oläslig ä t Vid närmare besinning   

378,2
i fall oläsligt de underrättelser från Cairo jag 

kunna bekosta mig tiden oläsligt Riiâd oläsligt 
skulle oläsligt str   378,2
oläsligt str   378,6
de infogat   378,6
som mig sjelf helbregda o t   378,17
er i Orientaler str   378,19
oläsligt str   378,26  
oläsligt nationer och utgjutelsen af oläsligt som 

ej värdare såg ett oläsligt str   378,33
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han sålunda lättat sitt sinne str   378,34
mera str   380,8
andra r i personer infogat   380,12
oläsligt str   380,28
för ä t af   380,27
Kan I så allt jag gör och plockar blott mer oläs-

ligt sjunga med den gudsända pers. skalden:    
 hvad sig ännu oläsligt  hvad väl sätta lif? 

Två af oläsligt till ett mörkt bröst mot rosens 
  oläsligt  ett efter  oläsligt  två  oläsligt  str   

381,4
som infogat   381,5
dad i Baghdad infogat   381,14
oläsligt e m denna   381,14
oläsligt hjerta klädde jag dem med ris på mig 

oläsligt  i genom eller med en kötted str   
381,24

Jones infogat   382,15
oläsligt str   382,15
oläsligt str   382,24
oläsligt str   382,27
kunde d   382,35
Himjaritiskan o. annat som sväfvat i mitt 

hufvud måste jag strö åt vinden. Med lång 
näsa lik bonden som slagit sin mjölkkruka 
mot gatans sten måste jag nu återvända 
på stora vägen öfver Mosul och Aleppo 
till Bejruth o. Egypten så vända ryggen åt 
Östern o. se de luftslott jag der byggt så 
blåsas omkull af lifvets kalla hvirfvelvind. 
str   383,3

ett infogat   383,4
arabiska str   383,4
oläsligt str   383,5
det opassliga ä t resultatet af   383,20

f str   385,15
bett str   385,32
detta ä t denna   387,10
t i inträffat str och andra r infogat   387,25
dem infogat   387,28
dess infogat   387,32
att ä t till   388,10
det ä t hennes   388,33
oläsligt str   389,6
på ä t af   389,14
i infogat   389,22
natt infogat   390,10
roliga ä t nöjet   390,35
den infogat   391,21
tömde str   392,1
o. bl ä t af   393,14
fram str   395,1
t i vårt str   395,18
i dag ä t nu   393,18
hos ä t med   398,18
gerad ä t så nära   399,9
o. sedan e m hvarur   399,10
här str   399,10
oläsligt str   399,23
erhöls str   400,32
s i allas str   404,11
af de str   404,17
ej infogat   405,9
n i ettn str   406,2   
komm str   406,30
jag ä t min   406,33
och jag ä t kort efter det jag   409,19
oläsligt str   411,10
lef ä t lämnat   411,23
väg d   411,26
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 Kom m en ta r e r na   följer  originaltexternas  placering  i  utgåvan.  Personer,  orter,  före-
teelser m.m. kommenteras där de nämns första gången. I kommentarerna ges inte hänvis-

ningar till använda uppslagsverk, lexikon och ordböcker, men de finns med i bokens litteratur- 
förteckning. Arabiska och persiska ort- och personnamn  translittereras  från arabiskan och 
persiskan. Vid Koranhänvisningar, i de fall versindelningen i den allmänt använda egyptiska 
utgåvan  och  den  svenska  översättningen  av  Zetterstéen  (1917)  skiljer  sig  från  varandra, 
anges båda.

1.   Ar. wa-hiya bilād al-samḥ wal-samḥ 
mā yuṭla‛ illā ‛alā maṭar al-thurayyā 
och detta är al-samḥ-land och al-samḥ 
kommer fram enbart efter ymnigt regn. 
Samḥ (Mesembryanthemum forsskalei) 

är en vild växt vars frön är ätbara.
2.   I brevet till Gabriel Geitlin 2/8 1848 

skriver Wallin: ”när jag kommit till 
Teima med ett följe af 8 män, småstads-
boerne uppfunnit följande historia: jag 
vore en af Abbas P.’s män som lastad 
med 18 kistor guld begåfve mig till Negd 
för att köpa hästar åt min förgifne herre.” 
(se s. 241–242).
Egyptens viceregent ‛Abbās I (reg. 

1848‒1854) var sonson till Muḥammad 
ʽAlī (reg. 1805–1848). Det som gör 
incidenten intressant är att då Wallin 
efter sin återkomst till Finland sökte 
finansiering från S:t Petersburg för sin 
nya resa hade man på ryskt håll planer på 
att Wallin skulle köpa fullblodshästar till 
ryska stall. Bristen på goda hästar ansågs 
vara ett problem av nationell betydelse 
och man ansåg att de bästa stod att finna i 
Najd, dit Wallin var på väg. Ryssarna hade 
fått smak för arabiska fullblodshästar 

genom att storhertigdömet Warszawa, 
som hade skapats i freden i Tilsit 1807, 
upplöstes efter Wienkongressen 1815 
och tillföll Ryssland som en del av det 
så kallade Kongresspolen. Den polske 
aristokraten greve Waclaw Rzewuski 
reste mellan 1817 och 1819 i samma 
områden som Wallin några decennier 
senare. Då Rzewuski återvände hade han 
med sig 114 fullblodshästar från Najd. 
Han dödades i det polska upproret mot  
de ryska förtryckarna 1831. 
Se Kejserliga ryska geografiska sällskapets 

viceordförande general Michail N. Murav-
jovs brev till greve Pavel D. Kiselev, chef 
för statens hästdepartement, 28/9 1851 
(g.st.) i Ryska statliga historiska arkivet, 
F. 412, op. 1, d. 116, No. 2728; Dyakov 
2000, s. 52‒53; Djakov 2003, s. 77‒78; 
Harrigan 2001, s. 6‒15. 

3.   Ar. dhārī vild, vildsint. Wallin är möjligen 
den sista som dokumenterat ett möte med 
ett lejon i de norra delarna av Arabiska 
halvön. Se Jabbur 1995, s. 82‒84. 

4.   I Iran drack man vanligen te (pers. chāy)
i det man kallade kaffehus. Teet introdu-
cerades i Iran under 1500-talet; landet 
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fick sitt te både landvägen från Kina 
och sjövägen genom de europeiska 
handelskompanierna. Men det dröjde 
ända till 1800-talet innan teet blev 
de breda massornas favoritdryck och 
undanträngde kaffet. Man kan t.o.m. säga 
att sedan sen qajardynastin (1796‒1925) 
har te varit landets nationaldryck. 
Opiumbruket och tedrickandet gick hand 
i hand på 1800-talet. Perserna ansåg 
att opium var kallt och torrt och därför 
måste det balanseras med teet som var 
varmt och fuktigt. Enligt Bert Fragner 
var qahve-khāne platsen där te dracks 
medan chāy-khāne serverade alkohol 
till sina gäster – detta ända till Irans 
islamiska revolution i slutet av 1970-talet. 
Se Fragner 2014, s. 253; Matthee 1996; 
Matthee 2005, s. 250 ff. 
Charles Montagu Doughty vet berätta 

hur de kaffedrickande beduinerna kallade 
teet för de kristnas kaffe (ar. kahwat 
en-Nasâra), Doughty 1964 I, s. 352. 
Om hur teet introducerandes till den 
islamiska världen i allmänhet, se Mair 
and Hoh 2009, s. 151‒163. I Persien, 
liksom i Europa och Indien, dricker 
man svart te; det kinesiska gröna teet, 
ojäst, dricker man i Nordafrika och 
Afghanistan. Om humoralpatologin, 

  se s. 27.
5.   Under qajardynastins Muḥammad ibn 

‛Abbās (reg. 1834‒1848) hade landet 
haft en rätt så lugn tid tack vare att 
både Ryssland och Storbritannien var 
intresserade av att området var stabilt.  
Se Keddie 1999, s. 25. 

6.   Om inskriptionen i Bīsitūn/Bisutūn 
(angliserat Behistun), se brevet 
till Geitlin 15/4 1849, s. 297–298. 

Inskriptionen består av en och samma 
text på tre olika språk skrivna med kil- 
skrift ca 500 fvt: fornpersiska, elamitiska 
och babyloniska. Det intressanta är att 
det är den elamitiska texten som är den 
”offentliga” medan de två övriga är över-
sättningar av denna. Inskriptionen har 
huggits in i en bergsvägg på en höjd av 
ca 100 meter, den är 25 meter bred och 
15 meter hög. Den brittiske orientalisten 
och diplomaten sir Henry Rawlinson, som 
vi senare kommer att träffa med Wallin 
såväl i Baghdad (1849) som i London 
(1850), tecknade med fara för livet delvis 
av den svårtillgängliga inskriptionen 
1836‒1837 och återstoden 1844 och 
lyckades dechiffrera den fornpersiska 
varianten 1846‒1847. Peter Daniels har 
dock vissa reservationer beträffande 
Rawlinsons roll i sjelva dechiffreringen. 
Enligt honom var Rawlinsons 
kopiering av texten ”a remarkable 
achievement but made no contribution 
to the decipherment”. Den som enligt 
honom dechiffrerade den fornpersiska 
inskriptionen var den irländske pastorn 
Edward Hincks (1792‒1866). Om 
inskrip-tionens tre språk, se Adkins 2004, 
passim, med förtydligande illustrationer; 
Daniels 2007, s. 424; Herrenschmidt 
2000, s. 67‒125; Larsen 1996, s. 79‒87; 
Olster 2011, s. 70‒75, med illustration; 
Tavernier 2013, s. 643; Wikander 2006, 
s. 168‒183; Williams 2009, s. 64, med 
en illutration som ger proportionerna. 
Inskriptionen i sin helhet finns översatt 
till engelska i Frye 1983, s. 363‒368.

7.   Ar. Fīrūz Mīrzā ḥākim Kermān Shāhān 
wa-maʽahu niẓām wa-taub wa-huwa 
nāwī ʽalā al-riwāḥ ilā taḥt ḥukūmatihi 
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Fīrūz Mîrzâ, guvernören av Kermān Shāhān, 
har medhämtat ordning och hörsamhet 
samt strävar efter att lugna ner förhål-
landena på de områden som är under 
hans välde.

8.   Ar. wa-Ibn Khusrau Khān alladhī kabīr 
badw bakhtiyārī al-ān fī khamsīn balad 
yauman baʽīda ʽan ʽAmāra wa-wāḥid 
min al-mukāriya yurīd hādhā al-darb 
wa-wāḥid yurīd ghairahu wa-bi-
sabab hādhā maʽraka wuḥūsha kabīra 
wa-stikhāra och den mäktige Ibn 
Khusrau Khān; bakhtiyār-nomaderna är 
nu i Khamsīn, en ort belägen en dagsresa 
från ʽAmāra; och en av åsneuthyrarna vill 
gå en väg och en annan vill en annan och 
detta förorsakade en häftig dispyt och 
man tydde sig till istikhāra.

Istikhāra är en spådomsmetod, man 
öppnar t.ex. Koranen eller Ḥāfiẓ dikt-
samling på måfå och tolkar det uppslagna 
för att få vägledning.

9.   Shah ʽAbbās I (reg. 1588‒1629) var
safaviddynastins (1501‒1722) mest 
betydande härskare. Hans regerings-
period innebar höjdpunkten i safavidernas 
militära makt och kulturella blomstring, 
som manifesteras bl.a. i huvudstaden 
Iṣfahāns arkitektur.

10.   Förstad till Isfahan med kvarter (ar. ḥāra) 
för olika nationaliteter. Armeniernas 
mångfacetterade roll i Iran under 1800-
talet kommer utmärkt fram i rubriken 
till ett kapitel i Aptin Khanbaghis bok 
om religiösa minoriteter i Iran: ”The 
Armenians: An Exotic Community or a 
Native Minority Group?”. Åtminstone 
från 1300-talet fanns det en armenisk 
diaspora i Iran. Åren 1603‒1604 
med shah ‛Abbās I:s deportation av 

hundratusentals armenier från Armenien 
till Iran innebar att deras roll i sam- 
hällslivet och speciellt inom ekonomin 
blev mera markant. Från staden Julfa i 
Armenien tvångsförflyttades förmögna 
armenier till safavidernas nya huvudstad 
Isfahan och deras nya kvarter kallades 
Julfa. Om detta och armenierna i Iran  
i allmänhet, se Khanbaghi 2006, 
s. 111‒129.

11.   Pers. wa-ziyārat-i shumā qubūl bāshad och 
er pilgrimsfärd måtte bli väl mottagen.

12.   Saʽdī (ca 1215‒1292), persisk poet kallad 
”poesins profet”, från Shiraz där Wallin 
gjorde en pilgrimsfärd till hans grav (se 
kommentar 314). Det har sagts att även 
om den persiska litteraturskatten gick 
förlorad skulle man kunna återställa 
kulturarvet i sin helhet om bara Saʽdīs 
Gulistān fanns bevarad. Gulistān 
(sv. Rosengården) påverkade efter 
översättningar till latin, tyska och franska 
den europeiska litteraturen på 1600-talet. 
Gulistān och Saʽdīs andra helt på vers 
skrivna Būstān (sv. Lustgården) 
brukas ‒ och missbrukas ‒ alltjämt som 
sentenser i Iran. 

  Se s. 24, 31; Asmussen 1971, 
s. 141; Browne 1956a, s. 525‒539; 
Dabashi 2012, Index; Hämeen-Anttila 
1997, s. 233, 271‒277.
I Tidningar Utgifne Af et Sällskap i 

Åbo publicerades 16/10 1773 vad som 
måste vara den första svenska över-
sättningen ur Sa‛dīs Rosengården 
direkt från persiskan. Jacob Frese hade 
visserligen redan 50 år tidigare översatt 
Sa‛dī utan att erkänna sin skuld till 
honom, men dessa översättningar var 
gjorda från latin, franska eller tyska. 

k o m m e n t a r e r
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Översättarens namn framgår inte, men 
det skulle kunna röra sig om Carl Abraham 
Clewberg (1712‒1765), professor vid 
Kungliga Akademien i Åbo och kunnig i 
persiska. Har dessa rader kanske funnits i 
hans efterlämnade papper?

  ”Hwad ingen dödlig ser Hans öga kan 
åtskilja, / Hans öra skönjer klart hwad 
ännu aldrig war. / Som Kung Han 
tarfwar ej betjänter för sin vilja, / Som 
Domare Han ej uplysning nödig har. / 
Han wåra ödens skick, förrn de oss händt 
begrundar, / I hårda bergets häll Han 
Diamanter strör. / Han twänne droppar 
tar; af en Han pärlan rundar / I hafwets 
botten ut; af en Han mänskjan gör. / Han 
talar blott et ord, och werlden frambragt 
blifwer / Ur rymdens toma djup på 
warelsernas fält: / Wid ljudet af Hans 
röst, wid minsta wink Han gifwer, / Skall 
åter all ting bli i intets ökn stält.”
Gabriel Geitlins avhandling i två delar 

för professuren i orientalisk litteratur 
behandlade Sa‛dīs Pandnāme: Specimen 
academicum Pendnameh sive Librum 
Consiliorum Scheich Musliheddin Saadi 
Schirasiensis Persice interpretatione 
Latina notisque illustratum sistens (1835).
Om Clewberg, se Heikel 1894, s. 188‒

195; Karttunen 2011, s. 91‒92; om Frese, 
se Hämeen-Anttila 1997, s. 233, 271‒277; 
om Geitlin, se Karttunen 2011, s. 188‒192.
Edinburgh University Press har till 
februari 2015 utlåvat Fatemeh Keshavaraz- 
Karamustafas bok Lyrics of Life. Sa‛di 
on love, cosmopolitanism and care of the 
self, den första mera omfattande studien 
på engelska om Sa‛dī.

13.   Ḥāfiẓ (ca 1324‒1390) har i århundraden 
varit den mest älskade och lästa poeten i 

den persisktalande världen. Den lyriska 
poesin inom den islamiska världen 
nådde sin kulmen genom honom. Hans 
betydelse för europeisk litteratur i 
allmänhet, men särskilt för den tyska 
litteraturen, befästes med Goethes 
West-östlicher Divan (1818). Michael 
J. Franklin har skrivit beträffande 
den första engelska översättningen 
av en ghazal (lyrisk dikt) av Ḥāfiẓ i 
William Jones Grammar of the Persian 
Language (1771) att vi här har den 
romantiska orientalismens begynnelse. 
Jaakko Hämeen-Anttila har i sin tur 
karakteriserat Goethes West-östlicher 
Divan som en parafras av Ḥāfiẓ hela 
produktion. Ḥāfiẓ var inte en produktiv 
diktare och hans Dīvān, som praktiskt 
taget utgör hela hans oeuvre, består av 
knappt 500 korta lyriska dikter. Hamid 
Dabashi har skrivit: ”Hafez’s poetic 
purpose, the physical beauty of his 
verses, is above and beyond anything 
achieved before or after in Persian 
lyrics.” Ḥāfiẓ har också kallats ”emblem 
of the manifestation of the Iranian 
spirit”; han är poeternas sigill såsom 
profeten Muḥammad är profeternas sigill 
(Koranen 33:40; hos Zetterstéen 1917 
insegel). Ḥāfiẓ är också en av de mest 
översatta poeterna trots att han, såsom 
Willy Kyrklund och Bo Utas konstaterat, 
tillhör de oöversättliga. Det finns flera 
bra urval av Ḥāfiẓ produktion, men Davis 
2013 står i en klass för sig. Se s. 24, 26, 31; 
Browne 1956b, s. 271‒319; Dabashi 2012, 
Index; Franklin 2011, s. 71‒72; Ferdowsi 
2008, s. 667‒691; Háfez 2004, s. 239‒240; 
Hafiz 2007, passim; Kyrklund 1959, s. 68‒
70; Utas 2011a.
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14.   Ar./pers. wa-taʽziya wal-rauḍa wa-Saʽdī 
wa-Ḥāfiẓ wa-haft tan wa-chihil tan 
wa-bāgh-i shāh wa-bāghi nau wa-lūṭī-i 
Shīrāz wa-sh-l-qī wa-masjid-i wakīl 
wa-masjid-i nau wa-bāzār-i wakīl 
wa-niʽmatī wa-ḥaidarī wa-ʽadwa 
allatī bainahumā wa-wazīr al-balad 
wa-yuqāl mushīr wa-taḥta yadihi 
munshiʼ wa-mustaufī wa-muḥarrara 
wa-ghilmān och passionsspelet taʽziya 
och reciterandet av martyrtexter (rauḍa); 
och Saʽdī och Ḥāfiẓ; och platsen där sju 
[helgon är begravda]; och platsen där 
fyrtio [helgon är begravda]; och shahens 
trädgård; och den nya trädgården; och 
Shiraz herrar alwāt; och sh-l-qī; och 
Vakīlmoskén; och den nya moskén; och 
Vakīlbasaren; och niʽmatī och ḥaidari 
och den fiendskap som är dem emellan; 
och stadens guvernör som kallas mushīr 
och under honom finns sekreteraren och 
skrivaren och kalligrafen och slavarna. 

15.   Ar./pers. manzil-i khāna-i Zinyān wa-huwa 
7 farsakh Zinyāns härbärge på 7 farsangs 
avstånd.

16.   Ar. nakhl kathīr wa-hiya balad mithl 
balad Najdī mycket dadelpalmer och 
landet var likt landet i Najd.

17.   Pers. dar Abū Shīr nishastīm dar 
khāna-i Mirzā Muḥammad Ṣādiq vi satt 
i Abū Shīr i Mīrzā Muḥammad Ṣādiqs 
värdshus. 

18.   72 är ett s.k. topos-tal i Mellanöstern, 
ofta tätt sammanbundet med 73. 
Det betyder att man inte skall ta uppgifter 
där talet förekommer helt på allvar.  
Flera exempel kan anföras:

  – Det berättas att man på begäran av 
ptoleméerna skickade 72 uttolkare från 
Jerusalem (6 från var och en av de 12 

stammarna) till Alexandria i slutet av 
det tredje århundradet fvt för att över-
sätta Gamla testamentet till grekiska. 
Resultatet kallas för Septuaginta (”sjuttio” 
på latin) då man avrundat antalet.

  – Det berättas att Konstantin den store av 
ärkeängeln Mikael fått en befallning att 
skicka 72 män till Egypten för att döpa 
landets befolkning.

  – Det berättas i Koranen, Josefs sura 
(12:100) hur Josefs föräldrar kom till 
Egypten och ”När de trädde in till Josef, 
tog han sina föräldrar till sig och sade: 
’Dragen trygga in i Egypten, om Gud 
vill!’” Här talas enbart om föräldrarna, 
men Korankommentatorerna kunde 
berätta att i Jakobs följe fanns 72 personer, 
han själv var den 73:e.

  – Det berättas att då al-Ḥusain ibn ‛Alī 
efter umayyadkalifen Mu‛āwiyas död 680 
drog ut mot al-Kūfa med pretentioner på 
kaliftiteln för att sedan på vägen dit bli 
dödad i Karbalā’, så skulle han ha haft 
med sig 72 män, han själv var den 73:e.

  – Det finns en tradition (ar. ḥadīth) 
enligt vilken profeten Muḥammad skulle 
ha sagt att judarna (ar. banū Isrā’īl) är 
fördelade i 72 sekter medan muslimerna 
är fördelade i 73. Denna tradition finns 
i flera olika former. En går ut på att det 
inom islam finns 72 eller 73 sekter av 
vilka endast en är färdig för paradiset. 
I en dikt av Ḥāfiẓ säger han att så länge 
han har ett glas vin är dessa 72 sekter 
honom likgiltiga.

  ‒ Det sägs att Teherans befolkning består 
av 72 olika nationaliteter.

  ‒ Efter 11/9 2001 har vi fått läsa om 
de 72 jungfrur som väntar på terrorist-
martyrerna. Idén baserar sig på ett 
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antal ställen i Koranen som behandlar 
paradisets fröjder, i detta fall framför allt 
Koranen 56:11–39: ”Så ock mörkögda 
tärnor som väl förvarade pärlor” (56:22); 
”Och låtit dem förbliva jungfrur” 
(56:35). Det är i traditionssamlingarna 
antalet mörkögda jungfrur för var och 
en som kommer till paradiset fastställs 
till 72. År 2000 publicerade Christoph 
Luxenberg (pseudonym) sin bok Die 
syro-aramäische Lesart des Koran där 
han försöker påvisa att uttrycket för 
de mörkögda jungfrurna egentligen 
borde översättas med ”vita vindruvor”. 
Detta väckte viss uppståndelse inom 
västerländska medier med skämt-
teckningar och skadeglada ”Där fick 
dom!”-kommentarer. Det bör dock 
konstateras att Luxenbergs nytolkningar 
inte är allmänt accepterade. Om allt det 
här och polemiken kring Luxenberg kan 
man läsa i Luxenberg 2000; Ibn Warraq 
2010; Burgmer 2007; Lane 1998, s. 51.

  ‒ Från och med 2014 kan man i Mekkas 
stora moské lyssna till Koranrecitation på 
72 olika språk.
En uppsjö av exempel på användningen 

av talet 72 främst i den religiösa littera-
turen står att finna i t.ex. Deny 1956, 
s. 395‒415; Schimmel 1993, s. 263‒268, 
294‒295; Steinschneider 1850, s. 145‒170.

19.   Ar. Samīra qarība min Mustajidda 
baina al-ʽIlā ʽanhā wa-min Ḥāyil ilā 
al-Mashhad 10 ayyām wa-fīhinna mā 
wājid fī qalbān Samīra ligger nära 
Mustajidda mellan det och al-‛Ilā och 
från Ḥā’il till al-Mashhad 10 dagar och 
på denna väg finner man inga brunnar.

20.   Ar. Zubair wilāya ṣaghīra 3 sāʽāt gharbī 
min Baṣra vägen minhā ilā Makka 

sharrafahā Allāh ʽalā ʽishrīn yauman 
wa-darbuhum baina Jabal Shammar wal- 
Qasīm wa-Wādī Dawāsir ʽalā [oläsligt] 
wa-uṭīyūn balad zilfī wa-hiya niṣf 
darbuhum Zubair är ett mindre distrikt 
3 timmar väster om Baṣra och vägen 
därifrån till Mekka och gud har välsignat 
den genom att göra det möjligt att avverka 
sträckan på 20 dagar och deras väg går 
genom Jabal Shammar och al-Qasīm och 
Wādī Dawāsir på [oläsligt] och de korsar 
låglandet och det är hälften av deras väg.

21.   Se Wallin 2010, s. 71.
22.  Kejserliga Alexanders-Universitetets 

kansler, den ryske tronföljaren Alexander 
II (reg. 1855–1881), tilldelade Wallin ett 
mindre understöd på 1 000 rubel vintern 
1846. Geitlin delade upp pengarna och 
skickade först 600 rubel och därefter 
400 rubel till Kairo. Se Wallin 2013, 
s. 239–240, 379, 381, 478.

23.   Wallin skickade sin ansökan om för-
längning av resestipendiet till Helsingfors 
i augusti 1846. Konsistoriet behandlade 
ärendet i mars 1847 och den enda andra 
sökande, K.F. von Willebrand, beviljades 
stipendiet i stället för Wallin. För Wallins 
ansökan och konsistoriets behandling av 
den, se Wallin 2013, s. 405–426.

24.   Talesätt: dra sig ur en situation. 
25.   Lat. rebus sic stantibus då saken förhåller 

sig på så sätt.
26.   Eftersom Wallin inte beviljades 

förlängning av sitt resestipendium 
ansökte Geitlin på Wallins vägnar om det 
så kallade Alexandersstipendiet i april 
1847, och konsistoriet beviljade Wallin 
stipendiet i maj samma år. Om ansökan 
och konsistoriets behandling av ämnet,  
se Wallin 2013, s. 426–434.
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27.   ”Rida” i uttrycket ”djävulen rider en” 
anger att en person verkar vara behärskad 
av den onde. Geitlin vill här försäkra 
Wallin om att han inte har förlorat 
förståndet utan har situationen under 
kontroll.

28.  Av de brev som Wallin skickade 
till Geitlin publicerades de följande 
åtminstone delvis i dagstidningarna: 
Wallin till F.E. Conradi 16/12 1843 i 
Helsingfors Tidningar 15 & 17 (1844); 
Wallin till A. Wiklund 26/12 1843 i 
Ilmarinen 52 (1855); Wallin till Geitlin 
28–30/4 1845 i Finlands Allmänna 
Tidning 283–287 (1845); Wallin till 
Geitlin 4/7 1845 i Finlands Allmänna 
Tidning 77, 79–81, 85, 87 (1846); Wallin 
till Geitlin 4/12 1846 i Morgonbladet 
4, 6–7 (1847); Wallin till Geitlin 3/3 
1847 i Morgonbladet 40–46, 57–60 
(1847); Wallin till Geitlin 14/12 1847 
i Helsingfors Tidningar 88–89 (1848); 
Wallin till Geitlin 15/4 1849 i Åbo 
Underrättelser 60–62, 64–73 (1849). 

29.   Redan i sin ansökan för resestipendiet i 
oktober 1841 (se Wallin 2010, s. 344–347) 
skrev Wallin om hur man i de föga kända 
dialekterna på Arabiska halvön kunde 
finna spår av det ”gamla ursprungliga 
Hamjaritiska språket”. Därför ämnade 
han från den sydarabiska kusten bege 
sig ”Karawan vägen upp åt Mekka [...] 
för att följa detta sistnämnde språks 
öfvergångsbildningar till det rena 
Arabiska”. Man trodde allmänt att den 
renaste arabiskan talades i Mekka, 
profeten Muḥammads hemstad och orten 
där Koranen uppenbarats för denne 
representant för Quraishstammen.  
Det förislamiska himjaritiska imperiet ‒ 

ett verkligt självständigt imperium med 
början ca 270 evt ‒ i de södra delarna 
av Arabiska halvön, blev bättre känt 
då västerländska resenärer och lärda 
upptäckte och upptecknade epigrafiska 
texter skrivna på himjaritiska från 1840-
talet och framåt. Bysans och dess kristna 
allierade i Aksum gjorde slut på det 
himjaritiska imperiet 525. Se Retsö 2005, 
s. 343‒346.

30.   En del av breven som Wallin skickade 
hem till Finland har försvunnit efter 
att de publicerades i finländska dags-
tidningar eller i Elmgrens utgåva från 
1860-talet (Georg August Wallins 
reseanteckningar, 4 vol.). I Elmgrens 
utgåva är Wallins skrift kraftigt 
normaliserad och innehållet ställvis 
censurerat, medan de brevversioner 
som publicerades i dagstidningarna är 
utförligare. I Skrifter utges de brev som
saknas i original i första hand enligt 
dagstidningsversionen och i andra hand 
enligt Elmgrens utgåva. I Skrifter 5
återges breven daterade 8/10 1847 och 
13/9 1848 enligt Elmgrens version 
eftersom de inte publicerades i dags-
tidningarna. 

31.   Allt som berör Palestina och Israel, och 
inte minst Jerusalem, är ideologiskt 
laddat. Bibelstudierna har redan länge 
varit en kamp om historien där Jerusalem 
är en viktig del av den europeiska sagan 
som leder från Babylon via Jerusalem, 
Athen och Rom till Paris, London och 
Berlin.

32.   Tysken Johann Georg Rosenmüllers 
(1736–1815) Religionshistoria för barn 
vars första svenska upplaga utkom i 
Stockholm 1805. 
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33.   E. G. Schultz (1811‒1851) hade 1845 i 
Berlin utgivit sin första skrift Jerusalem 
med en bifogad karta över staden gjord 
av den kände tyske kartografen Heinrich 
Kiepert (1818‒1899). Se Ratzel 1891, 
s. 704‒705.

34.   Lasarus var enligt Bibeln en man som 
Jesus uppväckte från de döda. Hans 
grav i staden Betania har varit en kristen 
vallfartsort sedan 300-talet.

35.   För Wallins beskrivning av sin färd till 
Jordan under stilla veckan före påsk,  
se Wallin 2013, s. 199–204. 

36.   Enligt islamisk tradition finns Mose 
grav på åtminstone tre olika ställen – 
lite utanför Jerusalem, 20 km öster om 
Jerusalem på vägen till Jeriko och i 
Damaskus.

37.   Namnet på den källa som ligger inne 
i den stora moskén i Mekka. Enligt 
islamisk tradition fick ärkeängeln Gabriel 
källan att springa fram då Hagar och 
Ismael höll på att då av törst. Se Bæk 
Simonsen 1994, s. 251‒253.

38.   Radbandet eller rosenkransen, på 
arabiska subḥa, misbaḥa, tasbīḥ, Lanes 
sebḥah, hans svenska översättares sibḥah 
– namnen är nästan lika många som 
kulorna i bandet (99). Enligt somliga
är subḥa beteckningen på det muslimska 
radbandet medan misbaḥa avser de kristnas.
Inom islam anser man att gud har 99 
”sköna namn” (ar. asmāʼ al-ḥusnā), det 
vill säga attribut i Koranen. Radbandet 
med de 99 kulorna är ett hjälpmedel 
för den bedjande att hålla räkning på 
antalet invokationer i de extra riter 
som följer de obligatoriska bönerna. 
Bandet är vanligen indelad i 3 serier 
på 33 kulor med ett avvikande märke 

emellan. Kulorna är vanligen av något 
väldoftande trä, korall, ben eller frukt-
kärnor. Lane skildrar radbandets funktion 
vid tilläggsbönen: ”Han läser då ’Āyat 
al-Kursi’ eller Tronversen, den 256:e 
i Koranens kapitel 2, och tillägger ’O 
Höge och Store! Din fullkomlighet 
prisar jag.’ Därefter upprepar han ’Guds 
fullkomlighet!’ (trettiotre gånger) och 
’Guds fullkomlighet, den Store, lovad 
vare Han för evigt!’ (en gång). ’Lovad 
vare Gud!’ (trettiotre gånger). ’Prisad 
vare Hans höghet! Det finns ingen gud 
utom Han!’ (en gång). ’Gud är störst!’ 
(trettiotre gånger). ’Gud är Störst i 
storhet, och lovad vare Gud i överflöd!’ 
(en gång).” Det Wallin närmast kritiserar 
är vanan att hela tiden i vardagslivet 
tumma på radbandet för att ge ett intryck 
av fromhet. Se Lane 1998, s. 58‒59.

39.  Muḥammad ‛Ayyād al-Ṭanṭāwī (1810–
1861) var Wallins professor i arabiska 
vid Institutet för orientaliska språk vid 
utrikesministeriet i S:t Petersburg.  
Om al-Ṭanṭāwī, se Wallin 2010, s. 76–77.

40.   Troligen har Elmgren här läst eller tolkat 
Wallins originalbrev fel eftersom ”‛ulum 
barranijeh” inte går att översätta. Ar. qāḍī 
domare; i den sunnimuslimska världen 
finns fyra jämställda rättsskolor (ar. 
madhhab) som namngetts efter sina på 
700- och 800-talen verkande grundare: 
den hanafitiska, den malikitiska, den  
shafiitiska och den hanbalitiska.  
Se Bæk Simonsen 1994, s. 166.

41.   På Tempelberget i Jerusalems sydöstra 
del finns två av islams heliga byggnader, 
Klippdomen (ar. Qubbat al-Ṣakhra) 
och al-Aqṣāmoskén. Klippdomen 
byggdes av umayyadkalifen ʽAbd 
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al-Malik (reg. 685‒705) och blev färdig 
72 AH (691/92 evt). Dess arkitektur 
präglas av bysantinska ideal och den 
har en åttakantig bas. En del anser att 
ʽAbd al-Malik också skulle ha rest 
al-Aqṣāmoskén, medan somliga är 
lika övertygade om att dess byggherre 
var umayyadkalifen al-Walīd I (reg. 
705‒715). För en utförlig diskussion 
om dessa två moskéer, se Elad 1995, 
s. 29‒39; Nuseibeh and Grabar 1996; 
Robinson 2005, s. 1‒8, 98‒100.
Wallins uttalande om Ibn Sīnās grav 

måste anses vara en lokal sägen eftersom 
Ibn Sīnā (i Europa känd som Avicenna; 
f. före 980, d. 1037) dog i Hamadān, 
Iran, där han också begravdes. Avicennas 
mausoleum i Hamadān finns avbildat i 
Asmussen 1971, s. 113; där berättas också 
att då mausoleet byggdes passade man 
på att ta en närmare titt på hans kranium. 
Se kommentar 316 om Ḥāfiẓ kraniums 
liknande öde 1935.

42.   David var Israels andre kung ca 1005–965 
fvt. Han erövrade Jerusalem, gjorde 
staden till sin huvudstad och lyckades 
genom framgångsrika militära företag 
göra Israel till en stormakt. Med ”Davids 
borg” avser Wallin därmed staden 
Jerusalem.

43.   Wallin reste hösten 1847 från Kairo 
till al-Fayyūm i Mellersta Egypten. 
al-Fayyūm är ett bördigt sjöområde 
väster om Nilen som får sitt vatten 
genom en av Nilens sidogrenar. Se Baines 
and Malek 2005, s. 121, 131. 

44.   Till skillnad från khamāsīn-vinden som 
kan vara i 50 dagar är samūm över på 15 
till 20 minuter. Den blåser vanligen från 
sydost eller sydsydost och för med sig 

moln av damm och sand. Se Lane 1998, 
s. 1–2.

45.   Redan från förislamisk tid kan vi följa 
rivaliteten mellan de nordarabiska 
stammarna (ar. qaisī) och de sydarabiska 
stammarna (ar. yamanī). Denna motsättning 
kulminerade i slutet av umayyadstyret på 
740-talet. Det intressanta är att den lever 
kvar så starkt att Wallin skildrar den ännu 
vid mitten av 1800-talet. Se Crone 1994.

46.   Egyptens armé och flotta var under 
kommando av Muḥammad ‛Alīs son 
Ibrāhīm pascha (1789‒1848), som var 
en skicklig general och aldrig förlorade 
ett slag. År 1831 anföll han Syrien och 
Palestina och slog osmanernas armé. Vid 
freden 1833 tilldelades Muḥammad ʽAlī 
Syrien. Se Wucher King 1984, s. 343–345.

47.   På 800-talet hade turkiska legosoldater 
tagit de svaga abbasidkaliferna i ett  
struptag och sålunda inlett en över tusen 
år lång period av turkisk hegemoni i 
arabvärlden, som egentligen slutade 
först 1952 med ”de fria officerarnas 
revolution” i Egypten. Av den omfattande 
litteraturen kan bl.a. följande rekom-
menderas: Diner 2005; Gordon 2001; 
Haarmann 1988, s. 175‒196; Lewis 
1975, s. 78 ff.; Lewis 2002; Masters 
2013. Egyptierna har ett ordspråk, 
”Hellre turkarnas förtryck än arabernas 
rättvisa”, som uppkom då man under 
mamelucktiden var utled på beduinernas 
(= araberna) trakasserier i landet. 
Burckhardt 1984, s. 56.

48.   Bibelns berättelse om Jesu möte med den 
samariska kvinnan vid Jakobs brunn finns 
i Johannesevangeliet 4:5–42. Orten är 
troligen dagens Askar, belägen öster om 
Nabulus. 
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49.   På den östra sluttningen av berget Gerizim 
finns ruinerna av vad som kan ha varit 
ett samaritiskt tempel. Berget var 
samariternas religiösa centrum där de 
ännu i dag firar sin årliga påskfest.

50.   I Femte Moseboken, kapitel 27, beskrivs 
hur Israels folk fick anvisningar om de 
lagar de skulle följa och instruktioner att 
bygga ett altare på berget Ebal ”av sten 
som inte bearbetats med järn”. Rehavam 
var kung av Juda ca 926–910 fvt och 
Salomos (reg. ca 965–926 fvt) son. 

51.   Ar. arjal/argal komparativ av konsonant-
roten r-j/g-l som har betydelsen att vara 
man, uppföra sig manligt.

52.   Fästningen Ṣānūr hade sedan 1650-talet 
utgjort basen för släkten al-Jazzārs makt 
i området. Fästningen hade dock med 
osmanförvaltningens samtycke blivit för- 
störd några decennier före Wallins besök.

53.  Hebron har fått sitt arabiska namn 
al-Khalīl efter Abraham eller rättare 
sagt hur Abraham beskrivs i Koranen 
(4:124): ”Gud tog ju Abraham till vän [ar. 
khalīl].” På 600-talet förvandlades kyrkan 
som var byggd på platsen för Abrahams 
grav till moské, och efter korstågstiden 
förbjöds judar och kristna tillträde.

54.  Dalen Jezreel eller slätten Esdraelon 
(gr./ar. Zir‛īn) tar sitt namn från en 
stad med samma namn. Det var platsen 
för Gideons seger över midianiterna 
(Domarboken 6:3).

55.   I Domarbokens fjärde och femte kapitel 
berättas om hur israelerna segrade över 
kanaanéerna med hjälp av floden Kishon 
som vräkte sig över Kanaans ledare 
Sisera (Domarboken 5:21): ”Han vräktes 
undan av Kishonbäcken, bäcken överföll 
honom, bäcken Kishon.” 

56.   Frikostighet. Det värsta en arab kunde 
tänka sig var snålhet, och då man ville 
karakterisera icke-araber eller icke-
muslimer så beskyllde man dem för att 
inte dela med sig av det de hade. al-Jāḥiẓ 
(ca 776‒ca 868) har skrivit en fantastisk 
bok, al-Bukhalā’ (”Snålvargarna”), fylld 
med utsökta karaktärsskildringar av såväl 
icke-arabiska snålvargar som prisvärda 
frikostiga araber. Boken har översatts till 
ett otal språk, till somliga i flera repriser: 
al-Jāḥiẓ 1963, fransk översättning 1951, 
engelsk bl.a. 1997. Se även Kronholm 
1995, s. 176‒179; om beduinens fri-
kostighet, se Burckhardt 2005, I, s. 338‒350.

57.   Citatet är ur Psaltaren, psalm 89:13: 
”Du skapade norr och söder. Tabor och 
Hermon jublar över dig.” Tabor är ett 
berg öster om Nasaret och Hermon ett 
bergmassiv på gränsen mellan dagens 
Syrien och Libanon.

58.   Wallin har troligen hört fel namnet på 
denna lilla moské som är belägen på 
487 meters höjd över havet i utkanten 
av Nasaret. Moskén är tillägnad al-Nabī 
Sa‛īn.

59.   Egyptens och Syriens härskare Saladin 
(Ṣalāḥ al-dīn, 1138‒1193) utnyttjade 
till fullo de inre stridigheter som under 
1180-talet hade försvagat de olika kors-
fararrikena i Outremer (”på andra sidan 
havet”). Det avgörande slaget stod vid 
Qurūn Ḥaṭṭīn (”Ḥaṭṭīns horn”) den 4 juli 
1187. Arméerna var jämnstarka (ca 30 000)
men Saladin åsamkade de kristna ett 
förkrossande nederlag och tillfångatog 
bl.a. Jerusalems kung Guy av Lusignan. 
Saladins seger ledde till de kristna 
rikenas sammanbrott som kulminerade i 
Jerusalems fall den 2 oktober. I Europa 
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var påven inte sen att mana de världsliga 
härskarna till ett nytt korståg för att 
återta Jerusalem. Den kristna närvaron 
i Outremer fortsatte trots förlusten vid 
Ḥaṭṭīn och erövringen av Jerusalem ännu 
i dryga hundra år fram till 1291. Några 
plock ur den omfattande litteraturen: 
om korstågen i allmänhet, se Tyerman 
2006; om korstågen sedda ur islamisk 
synvinkel, se Hillenbrand 1999; Cobb 
2014; om Saladin, se Möhring 2008; för 
en civiliserad muslimsk aristokrats syn på 
de barbariska korsriddarna, se Usāma ibn 
Munqidh 2008. Usāmas bok har översatts 
till de flesta kulturspråk, och det finns en 
förkortad, fri svensk översättning gjord 
utifrån en fransk översättning 1988.

60.   Wallin var närsynt och använde glasögon 
då det var möjligt.

61.   Den italienska konstnären Rafaels (1483–
1520) oljemålning Sixtinska madonnan 
målades 1513–1514 som altartavla i 
klosterkyrkan San Sisto i Piacenza. 
I dag finns målningen i Staatliche 
Gemäldegalerie i Dresden.

62.   Wallin anspelar här på Esaias Tegnérs 
(1782‒1846) dikt ”Axel” (raderna 231‒239):

  ”Hon var ej som idyllens sköna / som gå 
och sucka i det gröna, / en evig trånads 
konterfej, / med lockar gula såsom solens, 
/ och kinder såsom nattviolens, / och ögon 
som förgätmigej. / Hon var ett österns 
barn: de rika / de svarta lockar lågo lika / 
en midnatt kring en rosengård ...”. 

 Esaias Tegnérs samlade dikter 1975, 
s. 130. Se äv. Wallin 2013, s. 477, 
kommentar 233.

63.   Transfigurationskyrkan ligger på toppen 
av berget Tabor, ca 10 km öster om 
Nasaret. Enligt traditionen ägde Jesu 

förklaring rum uppe på detta berg. Under 
Wallins vistelse fanns på platsen ruinerna 
av en kyrka rest av korsfararen Tankred 
av Hauteville (ca 1076–1112).

64.   Fiskaren Sebedaios söner Jakob och 
Johannes var två av Jesus apostlar. De 
sägs vara från den lilla staden Betsaida.

65.   Den arabiska beteckningen på kristna i 
Koranen och ännu under Wallins tid var 
naṣārā (pl.), naṣrānī (sg.). Nu för tiden 
allmännare masīḥī (sg.), masīḥīyūn (pl.) 
av Masīḥ = Messias. 

66.   Qurūn Ḥaṭṭīn är en utslocknad vulkan med 
två toppar. Orten var skåde-platsen för 
slaget vid Ḥaṭṭīn 1187, se kommentar 59. 
Jesu bergspredikan är enligt Matteus-
evangeliet, kapitel 5–7, en predikan med 
etiskt innehåll som Jesus höll på ett berg  
i Galileen. 

67.   Saladin, ”den ädle hedningen”, har 
i västerländsk historieskrivning och 
skönlitteratur (bl.a. Walter Scotts 
Talismanen) fått ett rykte om ridderlighet 
och hjältemod. Beträffande slaget, se 
kommentar 59; om Saladins eftermäle, 
se Möhring 2008, s. 91‒104.

68.   Tiberias grundades av Herodes Antipas 
ca år 20. Den ligger vid Gennesaretsjöns 
strand på platsen för den ödelagda byn 
Rakkat som nämns i Gamla Testamentet 
(Josua 19:35). Under 1700- och 1800-
talet flyttade flera berömda rabbiner till 
Tiberias och begravdes där. Tiberias 
hör till judendomens fyra heliga städer, 
tillsammans med Jerusalem, Hebron och 
Zefat. 

69.   Området nära Gennesaretsjön har utsatts
för flera jordbävningar. Den sista jord-
bävningen före Wallins besök ägde 
dock rum den 1 januari 1837 och inte 
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som Wallin skriver 1839. Eftersom 
Wallins original till brevet 8/10 1847 
saknas kan skillnaden i årtal också 
bero på en felskrivning i Georg August 
Wallins reseanteckningar 4. Se Bremer 
1995, s. 343–351 för en beskrivning av 
Tiberias och jordbävningen gjord ca 
tio år efter Wallins besök i staden. Om 
jordbävningen, se Ambraseys 1997.

70.   I Nya Testamentet kan man läsa om 
hur Jesus gick på vattnet i Gennesaret-
sjön. Se Johannesevangeliet 6:16–21; 
Matteusevangeliet 14:22–33; Markus-
evangeliet 6:45–52.

71.   Egyptens de facto-härskare Muḥammad 
‛Alī hade skickat sin son Ibrāhīm till 
Syro-Palestina 1831 för att lösgöra 
området från osmanernas välde, vilket 
också skedde. När den egyptiska flottan 
tvingade osmanernas flotta att kapitulera 
1839 oroade sig Storbritannien och 
Frankrike för möjligheten att i stället 
för ett svagt osmanskt rike få en kraftig 
och expanderande egyptisk motståndare 
vid Medelhavet, och deras gemensamma 
flotta attackerade Ibrāhīms positioner 
i Syrien. De egyptiska styrkorna var 
tvungna att dra sig tillbaka till Egypten. 
Se Wucher King 1984, s. 343‒345.

72.   Globrunnen var en brunn som på 
1800-talet fanns i hörnet av dagens 
Brunnsgatan (som har fått sitt namn 
efter den) och Centralgatan i centrala 
Helsingfors. 

73.   Den brittiske konstnären William 
Hogarth (1697–1764) är bland annat 
känd för människoframställningen i hans 
sedeskildringar, vilket troligen är vad 
Wallin avser med att Hogarth skulle vara 
en lämplig tecknare av badhusscenen. 

74.   Det ”Frankiska kaffet” måste syfta på 
det kaffe de europeiska kolonialmakterna 
fick från sina västindiska och latin-
amerikanska kolonier där kaffet hade 
introducerats omkring 1720. I slutet av 
1700-talet producerades hälften av allt 
kaffe i världen där.

75.   Wallin föredrar att tolka al-ḥakīm 
al-‛ajamī som ”den persiske läkaren”, 
men det kunde lika väl översättas 
med ”den icke-arabiske läkaren”. 
Såsom vi kan läsa hos Wallin reste 
bland beduinerna och oasbefolkningen 
kvacksalvare från yttervärlden som 
lurade människorna på deras pengar och 
som hade avrest innan man hann klaga 
över dåliga läkemedel och uteblivna 
resultat av vården.

76.   Troligen avser Wallin här platsen där 
enligt traditionen Jakobs son Josef blev 
kastad i en brunn av sina bröder och 
därefter såld som slav till Egypten. 
Berättelsen om Josef finns att läsa i 
Första Moseboken, kapitel 37.

77.   Meiron (ar. Mairūn) låg bara några 
kilometer utanför Zefat. Staden var ett 
betydande judiskt religiöst centrum under 
senantiken och var under islamisk tid, 
speciellt efter 1200-talet, den populäraste 
judiska pilgrimsorten i Palestina.  
Se Horden and Purcell 2000, s. 446.

78.   Jordbävningen 1837 förstörde denna 
fästning, byggd av Suveräna Militära 
Hospitaliära Orden av Sankt Johannes av 
Jerusalem av Rhodos och av Malta, även 
kallad Malteserorden.

79.  Druserna utgör en gren av islam som 
uppstod i början av 1000-talet i Egypten. 
Deras religion är hemlig för icke-druser. 
De flesta andra muslimer anser druserna 
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vara kättare, och de har blivit hårt 
förföljda. Sedan medeltiden har druserna 
varit bosatta främst i det som i dag är 
Syrien, Libanon, Jordanien och Israel. 
Deras antal torde vara omkring en miljon. 
Se Bæk Simonsen 1994, s. 86–87; 
Dana 2003.

80.   Se kommentar 76. Josefs bröder doppade 
hans kläder i djurblod och visade dem för 
fadern Jakob för att denne skulle tro att 
Josef hade blivit mördad av ett vilddjur. 

81.   Ar. ‛ushb al-kīmiyā’. Örten har inte 
kunnat identifieras.

82.   Wallin har från sin vistelse i Kairo gett 
exempel på hur människorna i allmänhet 
förhöll sig till sinnessjuka medmänniskor 
och beskrivit företeelsen den ”heliga 
dåren”. Michael Dols hann på sin 
dödsbädd 1989 färdigställa klassikern 
Majnūn: The Madman in Medieval 
Islamic Society där den intresserade 
hittar allt av relevans för ämnet. I den 
rysk-slaviska kulturen har den ”heliga 
dåren” spelat en motsvarande roll, såsom 
framgår av Hunt and Kobets 2011.

83.   Ar. ḥājjī/ḥāggī Wālī pilgrimen Wālī. 
84.   Ar. lā ilāha illā llāh ingen gud utom 

Gud. Den islamiska trosbekännelsens 
första hälft, den andra hälften betygar 
att profeten Muḥammad är guds 
sändebud. Redan i över ett sekels 
tid har samaritanister försökt fästa 
uppmärksamhet bl.a. vid de likheter 
man finner mellan den muslimska 
trosbekännelsen och den samaritiska 
som lyder: lyt ’lh ’l’ ’ḥd (uttalat: lit 
ēlæ iḷḷa ‛ād) ingen gud utom En. Det 
är dessutom inte bara den uttalade 
stränga monoteismen som islam enligt 
samaritanisterna anammat från dem, 

utan även monoprofetismen. Samariterna 
säger för sin del l’ nby kmwšy nbyh 
(uttalat: lā nēbi kamūšī nibya) ingen 
profet som profeten Moses. Se Macuch 
1978, s. 21, 32‒33.

85.   Ar. al-salāmu ʽalaikum fred vare med 
er. Hälsningen var reserverad för 
trosfränder, för en muslim hälsade 
vanligen inte en jude eller kristen med 
al-salāmu ʽalaikum.

86.   Ar. talspr. ”metawila” eller ar. mutawāli, 
pl. matāwila, beteckning på libanesiska 
shiiter som tillhör tolvsekten. Se Glassé 
1989, s. 267‒268.

87.   Det finns en tradition enligt vilken 
profeten Muḥammad skulle ha sagt att 
judarna är fördelade i 72 sekter medan 
muslimerna har 73. Denna tradition finns 
i ett flertal varierande former av vilka vi 
har en intressant anti-drusisk här.  
Se kommentar 18.

88.   Damaskus stora moské, eller som den 
också kallas Umayyadmoskén (ar. al-
Umawī), byggdes av umayyadkalifen 
al-Walīd I och är ett av de bäst bevarade 
tidiga islamiska byggnadsverken. Wallin 
tar upp frågan om huruvida vi har att 
göra med en före detta kristen kyrka som 
blivit omvandlad till moské, såsom han 
tror, eller inte. Tyvärr har Wallin fel i 
denna fråga, eller som Ettinghausen och 
Grabar skriver: ”The mosque of Damascus 
is an entirely Muslim structure.” Creswell 
påvisade detta på 1930-talet. Se Creswell 
1989, s. 46‒73; Ettinghausen and Grabar 
1987, s. 37‒45, citatet på s. 37.

89.   Ett drygt decennium före Wallin, i 
maj 1831, skrev två franska resenärer 
på besök i Damaskus om Ṣalāḥīya 
och trädgårdarna i samma anda: ”Les 
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magnifiques jardins qui entourent Damas 
comme d’une riche et grande robe ...”; 
”Et pourtant Salahhiyé peut passer pour 
un des endroits les plus délicieux de la 
terre. Là se voient les plus charman[t]s 
jardins la plus aimable nature du pays de 
Damas”; ”... ce paradis enchanteur”.  
Se Hafteh 2012; Michaud et Poujoulat 
1835, s. 203, 206, 207.

90.   Ar. abū ‛ashara bi-khamsa en tia för en 
femma

91.   Ar. yā khalīlī o du som är från Hebron. 
al-Khalīl, Hebrons arabiska namn, 
kommer från traditionen att Abraham 
skulle vara begraven i Hebron. I Koranen 
kallas Abraham en av guds vänner (ar. 
khalīl). Se Bæk Simonsen 1994, s. 30‒31.

92.  Ar. jannat al-dunyā världens trädgård.
93.   I staden Baalbek i dagens Libanon finns 

ett flertal tempelruiner från romersk tid, 
bl.a. ett Jupiter- och ett Bacchustempel. 
Se Bædeker 1891, s. 341–349; Viro 1963, 
s. 427–429.

94.   Under Nilenresan vintern 1844–1845 
besökte Wallin flertalet fornegyptiska 
tempelruiner och gravar längs med Nilen. 
Speciellt mycket förfasade han sig över 
att en modern arabisk by hade byggts 
inne i det fornegyptiska Luxortemplet. 
Det var vanligt med arabisk bosättning i 
de fornegyptiska templen ännu vid mitten 
av 1800-talet. Se Wallin 2012, s. 146.

95.   Tegel gjort av lera från Nilen var det 
vanligaste byggnadsmaterialet under 
faraonisk tid och är det än i dag i Egypten. 
Leran blandades med sand, grus, vass 
o.s.v. och massan formades till tegel i 
formar av trä. I Egypten används främst 
soltorkat tegel fastän det redan under 
fornegyptisk tid var känt att leran 

hårdnade då den brändes. Se Kemp 2000, 
s. 79, 83.

96.   Salomo tog över tronen efter sin far David 
ca 970 fvt. Enligt Första Kungaboken, 
kapitel 7, hade redan David planerat 
att bygga ett tempel på Tempelberget 
i Jerusalem, men det var Salomo som 
fullföljde planerna. Då templet var 
färdigt fördes enligt traditionen arken 
med de två stentavlorna med Mose budord 
in i templets innersta och heligaste rum. 
Se Montefiore 2011, s. 25–27.

97.   I klipporna öster och söder om Assuan 
fanns flera av det forna Egyptens 
viktigaste granitstenbrott. Graniten 
användes bl.a. till sarkofager, statyer 
och obelisker och fraktades från Assuan 
ändå upp till Nedre Egypten. Men att 
Assuangraniten skulle ha transporterats 
ända till Baalbek kan ifrågasättas.  
Se Aston, Harrell and Shaw 2000; Baines 
and Malek 2005, s. 72.

98.   ”In Verbindung mit mā ‛was’ bildet 
’af‛ala die sog. Admirativ-formel. 
Das Subjekt folgt im Akk. bzw. als 
Pers.-Suff.” Wallin tar upp det typiska 
skolexemplet på denna admirationsformel 
mā aḥsana Zaidan ”hur skön (är) Zaid”. 
Fischer 1972, § 128.

99.   Beträffande uttalet av qāf och kāf hos 
beduinerna, se Palva 1997, s. 235‒236; 
Palva 2013, s. 522‒524.

100.  Det var vanligt att de få forskare vid 
Kejserliga Alexanders-Universitetet 
som reste utanför Europas gränser 
förväntades göra en insats även för andra 
forskningsområden än sina egna. Så fick 
också Wallin i uppdrag att komplettera 
bibliotekets samlingar och universitetets 
naturvetenskapliga samlingar. 
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Wallin skickade i mars 1845 med 
handelsmannen Avarov (”till börden 
Grek från Odessa”; Wallin 2012, s. 357) 
böcker, manuskript och naturalier från 
Kairo via Odessa till S:t Petersburg och 
Helsingfors. Enligt Geitlins brev till 
Wallin 16/1 1846 hade Avarov lämnat 
Wallins försändelse i Odessa, men ett 
finländskt statsråd von Nordmann i 
Odessa såg till att den skickades vidare 
till S:t Petersburg. Se Wallin 2012, s. 291, 
303–304, 357; Wallin 2013, s. 240, 325.
De delar av försändelsen som inte 
förstördes eller stals i Odessa kom fram 
till Helsingfors sommaren 1847, se t.ex 
s. 156 i detta band.

101.  ̔ Abdallāh ibn ʽUmar al-Baiḍāwīs 
(1286–1316) Korankommentar Anwār 
al-tanzīl wa-asrār al-ta’wīl är en av 
de populäraste i sitt slag. Den utkom i 
Europa redigerad av H.L. Fleischer redan 
1846–1848. Det av Wallin förväntade 
Būlāqtrycket utkom först 1865. 

102.  Ismāʽīl Ḥaqqīs (d. 1724) Korankommentar 
Tafsīr rūḥ al-bayān, vars första upplaga 
(1840) var slutsåld, trycktes på nytt 1848. 
al-Qāmūs al-muḥīṭ av Abū al-Ṭāhir 
Muḥammad al-Fīrūzābādī (1329–1415) 
är ett av den arabiska lexikografins 
storverk. Den stod högt upp på listan 
över de manuskript Wallin önskade 
inhandla i Kairo. Priset på ett fullständigt 
manuskript var mellan 2 000 och 3 000 
piaster. Det hade Wallin inte råd med så 
han nöjde sig med att inhandla en turkisk 
översättning av arbetet, som han här 
avhämtade, för 260 piaster. När Wallin 
återvände till Finland bad han sin vän 
och lärare i Kairo ʽAlī Nidā al-Barrānī att 
fortsätta jakten på al-Qāmūs, och den 6 

juni 1850 skriver denne att han hittat ett 
manuskript för 1 250 piaster. Priset var 
tydligen fortfarande för högt för detta 
arbete finns inte i Nationalbiblioteket 
i Helsingfors. Se Aro 1958, s. 36–37; 
Hämeen-Anttila 1989, s. 37, 41, 43–44; 
Thompson 2010, s. 508.

103.  Ramaḍān är den nionde månaden av 
det islamiska månåret. Månaden är 
islams fastemånad då man fastar från 
soluppgång till solnedgång utan att vare 
sig äta eller dricka. Fastan är en av islams 
fem pelare.

104.  Muḥammad Muṣṭafā översatte Voltaires 
Histoire de Charles XII, roi de Suède 
(1731) till arabiska och den utkom 1257 
AH (1841/42) som Maṭāliʽ shumūs 
al-siyar fī waqā’iʽ Karlus al-thānī 
ʽashar. Wallin köpte den i Kairo våren 
1845 och skickade hem till Helsingfors.
Böckerna och manuskripten, men 

också breven och dagböckerna, som 
Wallin skickade hem blev genomstuckna 
och t.o.m. genomskurna och behandlades 
med desinfektionsmedel och tvättades 
för att hindra att koleran och andra 
smittsamma sjukdomar spreds. 
Se Dromberg 1972, s. 293 med en 
illustration av en maskin som med tio 
järnpiggar stack hål i dokumenten.

105.  Sīrat ‛Antar är en hjälteberättelse ur 
den medeltida arabiska folklitteraturen. 
Wallin inhandlade i Kairo för universitets-
biblioteket ett manuskript av Sīrat ʽAntar
på 45 volymer. Hos Kronholm 1995, s. 191 
kan man läsa en analys av Antarcykeln. 

106.  Herman Kellgren (1822–1856) var Wallins 
efterträdare som professor i orientalisk 
litteratur vid Kejserliga Alexanders-
Universitetet. Han utnämndes till docent 
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i sanskrit 1849 och till professor i 
orientalisk litteratur 1854. 

107.  Den första koleraepidemin i Helsingfors 
bröt ut 1831 och de därpå följande 
1848, 1849 och 1850. Koleran spreds 
via soldaterna på fästningen Sveaborg. 
Potatissjukan kom från Sydamerika och 
spred sig i Europa på 1840-talet. Det är 
en svampsjukdom som angrep potatisen 
och gjorde att den ruttnade. 

108.  Om Matthias Alexander Castrén 
(1813–1852), se Wallin 2012, s. 430–431, 
kommentar 441. Castrén återvände 
till Helsingfors från sin sista resa till 
Sibirien, som tog fyra år, i februari 1849. 
Se Salminen 2009, s. 146–151.

109.  Förutbestämdheten, predestinationen, 
har alltid varit ett av de stora problemen 
inom islamisk teologi. I princip är allting 
förutbestämt av gud, ”skrivet” (ar. 
maktūb) på din panna, men individen 
kan påverka sina egna handlingar och 
stå till svars för sitt görande. Synen på 
förutbestämdhet har genom tiderna lett 
till en utbredd fatalism. Ett arabiskt 
ordspråk säger också: il-maktūb mā 
minno mahrūb man kan inte undgå sitt 
livsöde. Se Bæk Simonsen 1994, s. 150, 
206; Piamenta 1979, s. 193; Ringgren 1955.

110.  Kamelens puckel består av fett och får 
tjäna som reservföda vid behov, men 
den är inte en vattenreservoar såsom ofta 
hävdas.

111.  Lat. nervus rerum agendarum det som 
ger kraft att sätta igång något (här: pengar).

112.  Om den österrikiska dalern, se Wallin 
2012, s. 407, kommentar 241. 

113.  ‛Abdallāh Ibn Rashīd, vars gästfrihet 
Wallin hade åtnjutit 1845, hade avlidit i 
maj/juni 1847 och efterträtts av sin son 

Ṭalāl ibn ‛Abdallāh Rashīd.
114.  År 1818 hade de av Muḥammad ‛Alī 

sända egyptiska trupperna under Ibrāhīm 
pascha erövrat den saudisk-wahhabitiska 
huvudstaden al-Dir‛īya som sedan följande 
år jämnades med marken. Släkten Āl 
Su‛ūd flyttade huvudstaden till Riyadh 
1824. Vid tidpunkten för Wallins andra 
besök var härskaren Faiṣal ibn Turkī, 
som dock spelade en underordnad roll  
i förhållande till ledarna av släkten  
Āl Rashīd eftersom han, enligt Wallin, 
”ej äger det råa och barska mod, der 
han sitter i sin hufvudstad Alrijād, som 
behöfs att hålla de allt tvång skyende 
Beduinerna i styr”. Se Facey 1997, 
s. 64‒79; Wallin 2013, s. 309.

115.  Wallin hade redan i sin ansökan om rese-
stipendiet avfattad i S:t Petersburg 1841 
anmält sitt intresse för att sätta sig in i de 
läror som wahhabiterna propagerade för. 
Moskén i Riyadh hade inom wahhabitiskt 
dominerad islam motsvarande ställning 
som Kairos al-Azhar i sunnitisk och Qom 
i shiitisk islam.

116.  Om al-Rub‛ al-khālī, ”den tomma 
fjärdedelen”, se Wallin 2013, s. 17‒22; 
om Bertram Thomas, Harry S:t John 
Bridger Philbys och Wilfred Thesigers 
färder i al-Rub‛ al-khālī, se Al Yahya 
2006 med förtydligande kartor.

117.  James Raymond Wellsted (1805‒1842) 
var en brittisk sjöofficer som under loppet 
av 1830-talet företog forskningsresor på 
hela Arabiska halvön: 1830–1833 på Röda 
havet och Sinaihalvön; 1834 till den helt 
outforskade Sokotraön; 1834–1836 längs 
Arabiska halvöns sydkust. Wellsted var den 
förste som upptecknade himjaritiska in- 
skriptioner. Se Pfullmann 2001, s. 448‒451.
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118.  Den tyske baronen Gustav Adolf von Wrede 
(1807–1863) gjorde en uppmärksammad 
resa till Hadramaut 1843. Se Pfullmann 
2001, s. 456–462.

119.  Wallin fick före avresan i uppdrag av 
universitetet i Helsingfors att införskaffa 
naturalier för att utöka den naturhistoriska 
samlingen. Endast en bråkdel av allt hans 
ihopsamlade naturvetenskapliga material 
nådde dock Helsingfors. Åtminstone en 
del av preparaten förstördes i Odessas 
hamn efter att tullmännen druckit upp 
spriten som de var indränkta i.

120.  Troligen avsåg Wallin den egyptiska 
piastern (ar. qirsh, pl. qurūsh); 100 piaster 
= 1 egyptiskt pund.

121.  Vid skrivandet av sin avhandling 1839 
hade Wallin störst nytta av Armand 
Pierre Caussin de Percevals (1795‒1871) 
Grammaire arabe vulgaire pour le 
dialects d’Orient et de Barbarie (Paris 
1833), och med sig till Kairo hade han 
Dictionnaire français‒arabe, par Ellious 
Bochtor (1784‒1821), revu et augmenté 
par Armand Pierre Caussin de Perceval 
(Paris 1828‒1829) i två volymer. Se Fück
1955, s. 151; Wallin 1839, s. 12‒13; 
Wallin 2010, s. 312‒313, 339.

122.  Ar. min al-nīya al-zaina god avsikt; eller
som Wallin själv säger ”det goda uppsåtet”.

123.  För Wallins resa till och vistelse i 
Katarinaklostret, se Wallin 2013, s. 326 ff.

124.  Ar. ḍaif allāh guds gäst. Som Wallin även 
i andra sammanhang konstaterat är ingen 
herre i öknen; här för Geitlin presenterat i 
en mera religiös form.

125.  Revolutionsåren 1848–1849 inleddes 
med februarirevolutionen i Paris 1848, 
som ledde till stiftandet av den andra 
republiken. Revolutionen spred sig 

snabbt till övriga delar av Europa. 
Bakgrunden och orsakerna var delvis 
desamma – ett stigande missnöje med 
de reaktionära regimernas ovilja att 
förbättra folkets ställning. I Italien och 
Centraleuropa kombinerades dessa krav 
med nationalistiska strömningar medan 
målen i Frankrike främst styrdes av en 
socialistisk eller liberal ideologi. 

126.  Med kufiska mynt avses här att texten 
på mynten var skriven med den kufiska 
skriften. Den kufiska skriften fick sitt 
namn efter staden al-Kūfa i Irak och var 
en tidig form av den arabiska skriften 
som användes bl.a. i inskriptioner, på 
mynt och i Koranmanuskript.

127.  Wallin hade på inrådan av sin egyptiske 
vän och lärare i S:t Petersburg 
Muḥammad ‛Ayyād al-Ṭanṭāwī antagit 
Walī som namn under sin resa. Man 
förundrar sig över detta råd – namnet 
betyder helgon, och dess olämplighet 
blev ganska snabbt uppenbar i Kairo. 
Wallin antog senare namnet ‛Abd 
al-Wālī, som betyder den allsmäktiges 
tjänare. Shejken ifråga har motsatt sig 
detta namn och gett Wallin namnet ‛Abd 
al-Maulā, som betyder herrens tjänare.

128.  Ar. talspr. ”min niyetek zeine, niyetek 
sālike” ditt goda uppsåt, ditt ohindrade 
uppsåt.

129.  I Första Moseboken 1:3 beskrivs skapandet 
av ljuset: ”Gud sade: ’Ljus, bli till!’ Och 
ljuset blev till.”

130.  Det underliga här ligger i att uttrycket 
barr al-‛ajam betyder de folks land som 
inte kan tala arabiska, alltså icke-arabers 
land, eller persernas land, vilket dock inte 
kan vara innebörden här.

131.  Ar. a‛ūdhu bi-llāh jag tar min tillflykt till 

k o m m e n t a r e r
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gud!; ar. hawā’ qānūn vanligt, normalt 
väder.

132.  Ar. talspr. ”inām aladsi ḳalbo min alhamm 
khāli” lugnt sover den, vars hjärta är fritt 
från sorger.

133.  Ar. yā subḥān allāh gud bevare!; ar. 
al-baḥr murr havet är förbittrat.

134.  Madāʼin Ṣāliḥ, äv. al-Ḥijr, historisk plats 
på nordvästra Arabiska halvön och sedan 
2008 Saudiarabiens första världsarv. 
Från och med det andra århundradet fvt 
beboddes området av thamudéer och 
nabatéer. Under antiken var staden känd 
under namnet Egra eller Hegra, varav 
det arabiska al-Ḥijr. Thamudéerna är en 
förislamisk stam som enligt Koranen 
blev tillskickad profeten Ṣāliḥ (7:71): 
”Så sände vi ock till Ṯamūd deras broder 
Ṣāliḥ.” Namnet Madā’in Ṣāliḥ kom dock 
i bruk först under tidig osmansk tid, d.v.s. 
i början av 1500-talet.
Det var beklagligt att Wallin valde en 

rakare och säkrare väg som inte förde 
honom till Madā’in Ṣāliḥ. Det skulle 
dröja ännu närmare trettio år innan de 
imposanta ruinerna ”upptäcktes” av 
Charles Montagu Doughty i december 
1876. Han tillbringade över nio veckor 
i området (4/12 1876‒13/2 1877, med 
tre kortare visiter ännu samma år). 
Doughtys anteckningar och teckningar 
har varit av stor betydelse ända till i dag. 
Se Doughty I 1964, s. 125 ff.; Hammond 
1987, s. 148‒162; Hoyland 2001, s. 68‒69, 
223‒224; Nehmé 2010, s. 286‒307.

135.  Ar. talspr. ”ja sidi” förträffligt; ar. talspr. 
”genâbek” din höghet, tilltalsord till 
person med hög status; ar. talspr. 
”ḥaḍratek” respektfullt tilltal; ar. anta du.

136.  Sultanen i fråga kan vara Salīm (Selīm) 

I (ca 1470‒1520) eller Salīm (Selīm) II 
(ca 1524‒1574). Om Salīm I vet vi att han 
lät bygga tre fästningar längs den syriska 
pilgrimsvägen, på ett avstånd av mindre 
än 100 km från Damaskus. Sulaimān 
I fortsatte sedan sin fars (Salīm I) 
verksamhet genom att bygga åtminstone 
fem fästningar till söderut längs denna 
pilgrimsväg. Och Salīm II fortsatte 
byggandet ända till närheten av Medina 
med två nya fästningar. Se Petersen 2009, 
s. 86‒90.

137.  Ar. talspr. ”belà wallah” naturligtvis; 
eller som Bruce Ingham säger om det 
besläktade ”ībillāh”: ”’Yes by God’, 
an expression of strong agreement or 
assent.” Ingham 1994, s. 187.

138.  I Finland: lura eller narra något i någon. 
139.  Lat. et sic in ceteris och så vidare i all 

oändlighet.
140.  Ar. talspr. ”ma jiḳṭa‛ rizḳi aḥad” ingen 

skär av sin egendom. 
141. I sin dagbok 2/9 1845 förklarar Wallin 

detta dakhīl-skap: ”Något häpen i de 
ovana förhållanden och villrådig hvad jag 
skulle säga och företaga mig upprepade 
jag till yttermera visso selam hälsningen 
till honom och sade jag är sålunda nu 
din dakhil d.v.s. jag står i ditt skydd och 
du bör försvara mig för hvad som kan 
hända.” Wallin 2013, s. 121. Förklaringen 
som Wallin hänvisar till finner man i 
Burckhardt 2005, I, s. 329‒338 och en 
utförlig skildring av denna företeelse i 
praktiken hos Doughty 1964, II, s. 297‒331.

142.  Wahhabiterna ville återställa islam från 
alla senare innovationer (ar. bid‛a) till den 
form de trodde sig veta att religionen 
hade på profeten Muḥammads tid. Mål- 
sättningen är den samma IS har nu 2014.
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143.  Ar. bish‛a eldprov som förrättas av en 
mubashshi‛ eller mubashsha‛. Hos Bailey 
2009, s. 199‒205 kan man läsa exempel 
på fall där denna metod använts vanligen 
vid de allvarligaste brotten såsom mord 
eller våldtäkt samt i tvister om land.

144.  Ar. bayāḍ al-wajh gott rykte, god karaktär, 
heder.

145.  Ar. talspr. ”wallah ma mishejto” vid gud, 
gå inte!

146.  Lat. commune bonum gemensamt gott.
147.  Ar. al-dunyā qaiẓ världen har sommar-

hetta; ar. al-‛arab fī al-qaiẓ beduinerna är 
i sommarhettan.

148.  Citatet är ur Martin Luthers Öppet brev 
om översättning och lyder: ”Man får inte 
fråga bokstäverna i latinet hur man ska 
tala tyska, som de där åsnorna gör, utan 
man ska fråga mor i huset, barnen på 
gatan, gemene man på marknadstorget 
och skåda dem i munnen när man talar 
och sen översätta därefter. Då förstår de, 
och då märker de att man talar tyska med 
dem.” Luther 2010.

149.  Om de islamiska bröllopsceremonierna i 
allmänhet, se Lane 1998, s. 119‒130.

150.  Ar. talspr. ”lelet ennoḳṭa” droppens natt. 
Natten kallas så eftersom man tror att  
en övernaturlig droppe då faller i Nilen 
och får den att stiga. Se Lane 1998, 
s. 384–385.

151.  Ar. baḥr al-Nīl al-mubārak den 
välsignade Nilfloden. Nilens betydelse 
för egyptierna framgår tydligt av att de 
kallar floden för ”hav”.

152.  Ar. talspr. ”allah isallimkum tilḳo kheir” 
en önskan att gud må låta dem gå gott till 
mötes. 

153.  Ar. shiqqat al-bait avdelning av ett hus; 
ar. maq‛ad al-rijāl männens sittplatser; 

ar. farīq samling av besläktade beduiners 
tält. ”The farīq consists of families 
related to one another in descent.” Jabbur 
1995, s. 290.

154.  Lat. non plus ultra det bästa i sitt slag.
155.  Beduinernas av omgivningen betingade 

ensidiga matvanor samt det ofta mer 
eller mindre odrickbara vattnet bidrog 
till att Wallin inte saknade patienter. 
Överhuvudtaget var beduinernas 
hälsotillstånd dåligt vid tidpunkten för 
Wallins resor (ja, från förislamisk tid  
och ända långt in på 1900-talet), eller 
som Manfred Ullmann har skrivit:  
”The state of health of the bedouin and 
of the urban dwellers of Arabia must 
have been very bad. [...] The scarcity and 
poor quality of the water, the constant 
undernourishment and monotony of 
the diet, the battalions of flies and 
parasites were factors which, together 
with numerous endemic illnesses were 
responsible for high infant mortality  
and low life-expectancy.  
The most common diseases on the 
Arabian peninsula were malaria, 
tuberculosis, trachoma and conjunctivitis, 
amoebic and bacillary dysentery, 
smallpox, leprosy, parasitic infections, 
and illnesses caused by malnutrition, like 
rickets and scurvy.” Och, såsom Ullmann 
fortsätter: ”It is clear that the Arabs could 
not combat these diseases effectively 
because they were ignorant of their 
aetiology. Their attempts to cure them 
lacked any theoretical or scientific basis, 
but the remedies drawn from popular folk 
medicine, to which they resorted,  
show some interesting connections with 
magic.” Wallins brev och dagböcker 
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från Arabien och även Egypten är en 
ögonvittnesskildring av allt detta. Se 
Ullmann 1978, s. 1.

156.  Ar. rizq al-ḥalāl mā yaḍī‛ det som har 
förvärvats ärligt går inte förlorat.

157.  Beträffande sandhavet al-Nafūd, se Wallin 
2013, s. 460, kommentar 79 med karta.

158.  Beträffande al-Rub‛ al-khālī, se Wallin 
2013, s. 17‒22 samt kommentar 116 i 
dettta band.

159.  Året före forskningsresan, 1842–1843, 
tillbringade Wallin i Helsingfors med 
att studera medicin och arbeta vid 
universitetets kliniska institut. Immanuel 
Ilmoni (1797–1856) var professor i 
teoretisk och praktisk medicin. 

160.  Ar. talaʽ min ẓahrihi någonting utöver 
det överenskomna.

161.  Muslimerna ber fem gånger om dygnet 
och dessa dagliga tideböner utgör en av 
islams fem pelare. De dagliga bönerna 
är vid soluppgången (ar. ṣalāt al-fajr), 
vid middagstid (ar. ṣalāt al-ẓuhr), på 
eftermiddagen (ar. ṣalāt al-ʽaṣr), vid 
solnedgången (ar. ṣalāt al-maghrib) och 
på kvällen (ar. ṣalāt al-ʽishā’). Den sista 
är egentligen den första eftersom det 
räknas att dygnet börjar på kvällen.

162.  Spanskflugplåster med prustkåda som 
användes för att lindra irriterad hud 
el. blåsor. Fram till mitten av 1800-
talet ansågs de flesta sjukdomar bero 
på en förändring i kroppens vätske-
sammansättning. Åderlåtning eller 
koppning, under vilken blod tömdes 
ur kroppen med avsikten att återställa 
vätskebalansen, hörde därför till de 
vanligaste behandlingarna.

163.  Ar. talspr. ”arkan ballah” ha tillit till gud; 
ar. talspr. ”aʼman ballah” tro på gud; ar. 

talspr. ”ja ʽaunet allah” o med guds hjälp.
164.  Ar. iftaḥ lī l-kitāb öppna boken för mig; 

ar. iftish lī l-kitāb undersök boken för mig. 
165.  Suran Wallin läste är den 67:e suran, 

Herraväldet, som består av 30 verser. 
Wallin ger två möjliga namn för suran: 
sūrat al-mulk eller sūra tabārak. 
Koranens suror får vanligen sitt namn 
efter det första ordet eller ett annat ord 
som uppfattas som betydelsefullt. Första 
versen här lyder: ”Välsignad [ar. tabārak] 
är han, som har herraväldet [ar. al-mulk] i 
sin hand och är allsmäktig.”

166.  Ar. wā abā o min far!; ar. wā ‛ammā 
o min farbror!; ar. wā khālā o min 
morbror!; ar. wā akhā o min bror!; 
ar. wā zāj/gā o min man! Beträffande 
konstruktionen av dessa vokativer, se 
Fischer 1972, § 158.

167.  Ar. wā wailī o min sorg!; ar. wā ḥalālā. 
Såsom Wallin skriver: ett utrop av 
förundran.

168.  Muslimerna jordfäster sina döda så snabbt 
som möjligt, helst före solnedgången på 
dödsdagen, något som stammens män 
tydligen hade i tankarna. Om begravning, 
se Glassé 1989, s. 134.

169.  Koranens första, inledande sura (ar. 
al-fātiḥa) kallas ofta också öppningens 
sura. Suran ingår i de dagliga tidebönerna 
och vill man hitta en Fader vår i islam 
så är det denna sura. Den lyder: ”I Guds, 
den barmhärtige Förbarmarens namn! / 
Lov och pris hör Gud till, all världens 
Herre, / Den barmhärtige Förbarmaren, 
/ Domedagens Konung! / Dig dyrka vi, 
och dig anropa vi om hjälp; / Led oss på 
den rätta vägen, / Deras väg, vilka du 
bevisat nåd, / Vilka ej drabbats av vrede 
och som ej fara vilse!” Koranen 1917, s. 1.
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170.  Avskrifter av sådana inskriptioner finns 
bland Wallins efterlämnade papper, och 
en finns återgiven i Wallin 2013, s. 142. 
Avsikten är att alla dessa inskriptioner 
publiceras och översätts i den sjunde 
delen av Wallins Skrifter.

171.  Ar. takbīr är termen för utropet allāhu 
akbar ”gud är störst”. Om ritualerna vid 
begravning, se Glassé 1989, s. 134.

172.  Ar. ʽUwainid. I dalen fanns Maʽâza 
stammens begravningsplats, därav Wallins 
beteckning ”dödsdal” (se s. 215–216). 

173.  Ar. al-maut al-aḥmar den röda döden. 
174.  Ar. mā shāʼ allāh ʽāfiya ʽalaikum. Som 

Wallin skriver är det ett uttryck av nöjt 
bifall över handlingar och ord. Kan här 
översättas till exempel med: har jag inte 
rätt?

175.  Ar. taʽab al-ḥurr ḥarām att arbeta utan 
ersättning är förbjudet.

176.  Ar. laka amān allāh wa-muḥammad rasūl 
allāh du har guds skydd och Muḥammad 
är guds sändebud. 

177.  Ar. yudawwirūna rizq bege sig efter byte.
178.  Ar. talspr. ”haḍsi aldynja” det är nu bara så.
179.  Inom den islamiska världen är hemgiften, 

brudgåvan mahr (också kallad brudpris), 
allmän och baserar sig på Koranen (4:3). 
Den uppfattas som kvinnans privata 
egendom. Att skilja sig från sina hustrur 
är relativt lätt inom islam och det verkar 
ha varit ännu lättare bland beduinerna. 
Se Bæk Simonsen 1994, s. 168, 254‒256; 
Glassé 1989, s. 100‒101.

180.  Ar. yā rasūl allāh ḍāqat ḥīlatī fa-adriknī 
o guds sändebud, jag har praktiskt taget 
ingenting.

181.  Ar. shallaḥ hudūmak yā malʽūn 
al-wālidain kasta av dig dina trasor, o du 
fäderfördömde.

182.  Ar. al-mudabbir härskaren; ar. al-muddar 
bihi formad av honom.

183.  Ar. al-ḥadhar mā yanfaʽ fi l-qadar 
försiktighet hjälper inte mot ödet.

184.  Ar. al-satr ʽalā llāh gud skyddar!
185.  Ar. muraddafa, pl. muraddafāt kamel 

med två ryttare; radikalerna r-d-f har bl.a. 
betydelsen att rida bakom en annan på 
samma kamel.

186.  Ṣulubba, äv. Ṣulaib, Ṣlêb, El Ṣlube, 
beduinstam. Såsom Wallin skriver 
(2013, s. 88‒89) är en av grunderna för 
hur en stam värderas i hur hög grad 
man har lyckats behålla den ”äkta 
genuina beduin charakteren” och inte 
”förlorat de ursprungliga rena sederna”. 
Stammar som inte hade lyckats behålla 
sin rena beduinkaraktär kallades av 
von Oppenheim för ”nicht vollblütige 
Beduinen”, medan Werner Caskel 
föredrog att kalla dem ”Pariastämme”. 
Vid tiden för Wallins resor på Arabiska 
halvön fanns det en grupp sådana 
pariastammar som ansågs lägre stående; 
till dem räknades bl.a. Ṣulubba/Ṣulaib, 
Hitaim (Hutēm) och Sharārāt, som en 
gång hört till Hitaim. Se von Oppenheim 
1967, s. 99‒154; Wallin 2013, s. 454, 
kommentar 39.

187.  Anspelning på den svenske skalden Carl 
Michael Bellmans (1740–1795) verk 
Fredmans epistlar. 

188.  Ar. kuss ummī. Mycket ful svordom, 
motsvarighet till det ryska job twoju mat, 
se kommentar 289; ar. al-dunyā världen.

189.  Tydligen räknar Wallin inte med 
Egyptens härskare Muḥammad ‛Alī 
och sonen Ibrāhīm, som hade militära 
intressen och förbindelser på Arabiska 
halvön. ‛Abbās I hade däremot intressen 
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som var relaterade till hästhandel.
190.  De arabiska hästarna från Najd var 

eftertraktade och en del av diplomatin 
regenter emellan, se kommentar 2.

191.  Ar. talspr. ”maʽna khabark” vi vet om dig.
192.  Under februarirevolutionen 1848 avsattes 

Frankrikes dåvarande kung Ludvig 
Filip (reg. 1830–1848) och den andra 
republiken stiftades. Fastän oroligheter 
förekom också i Storbritannien satt 
drottning Victoria (reg. 1837–1901) kvar 
på tronen. 

193.  Under Wallins första så kallade ökenfärd 
på Arabiska halvön 1845–1846 besökte 
han Ḥāʼil, dit han kom den 21 september 
1845. Han stannade där i två månader och 
fortsatte sedan med pilgrimskaravanen 
till Medina och Mekka. För hans beskriv-
ning av sin vistelse i Ḥāʼil, se Wallin 2013, 
s. 145 ff., 241–242.

194.  Ar. amīr al-ḥajj ledaren för pilgrimståget.
195.  För Wallins beskrivning av sin vallfärd 

till Medina och Mekka, se t.ex. Wallin 
2013, s. 298–304.

196.  Detta liksom allt det som följer av 
Mit‛abs råd till Wallin genom dennes 
värd måste ses som försök att få Wallin 
att ändra sina planer på att besöka Riyadh.

197.  På grund av Muḥammad ʽAlīs aktiva roll 
på halvön i kampen mot wahhabiterna 
såg man med misstänksamhet på allt 
som kom från Egypten. Wahhabiternas 
intagande av Mekka och Medina i början 
av 1800-talet var en svår prestigeförlust 
för sultanen i Konstantinopel. 
Muḥammad ʽAlī fick i uppdrag att 
återföra islams heliga städer under 
osmansk överhöghet. Han skickade 
sin son Ṭūsūn till al-Ḥijāz, där Medina 
föll i november 1812 och Mekka i 

januari 1813. Egyptiernas framgångar 
upphörde dock abrupt och Muḥammad 
ʽAlī var tvungen att skicka sin äldste 
son Ibrāhīm till al-Ḥijāz. I september 
1818 erövrade denne wahhabiternas 
huvudsäte al-Dirʽīya. Egyptierna 
ockuperade därefter med varierande 
framgång delar av Arabiska halvön ända 
till 1840 då Muḥammad ʽAlī var tvungen 
att evakuera sina trupper därifrån. Om 
Mekka, Medina, Muḥammad ʽAlī och 
wahhabiterna decennierna innan Wallin 
kom till området, se Sardar 2014, s. 214 ff.

198.  Wallins tankegång är säkert korrekt. 
Beträffande det politiska läget i triangel-
dramat Egypten‒Āl Rashīd‒Āl Su‛ūd,  
se kommentar 114 och 197.
Ar. maʽnā khabar; ar. wildat ḥalāl. 

Wallins översättningar av uttrycken är 
korrekta. 

199.  Detta visar att Wallin trots beslutet att 
gå till Baghdad i det här skedet inte helt 
hade uteslutit tanken på att besöka Faiṣal 
i Riyadh.

200.  Wallin skriver att han kom till Mashhad 
‛Alī (platsen för ‛Alīs martyrdöd), 
vilket inte riktigt stämmer eftersom 
‛Alī mördades i moskén i al-Kūfa 661. 
Enligt legenden skulle man ha satt hans 
kropp på en kamel och låtit den gå vart 
den ville och sedan begravt ‛Alī där 
den stannade. Detta är dock ett typiskt 
topos. Platsen som kamelen valde låg ca 
10 km från al-Kūfa och hette al-Najaf. 
Eftersom ‛Alīs grav är och har varit en 
eftersträvansvärd och lukrativ tillgång, 
finns det ett antal platser där han sägs vara 
begraven: i moskén i al-Kūfa, i Medina 
samt i Mazār-i Sharīf i Afghanistan. 
Den mest överraskande platsen ligger i 
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Kina, i Takla Makans öken där berget 
Muztagh-ata är hans helgongrav enligt 
den lokala kirgisbefolkningen och mål 
för pilgrimsfärder (ar. mazār).
Moskén i al-Najaf är, som Wallin skriver, 

byggd av perser och i persisk stil.  
I mitten på 900-talet hade den shiitiska 
būyiddynastin från Dailam i Persien tagit 
abbasidkaliferna i Baghdad i sitt hägn. 
Būyidena härskade under det nominella 
abbasidväldet över största delen av 
vad som i dag är Syrien, Irak och Iran. 
Deras starkaste ledare antog den gamla 
persiska härskartiteln Shāhānshāh eller 
dess arabiska variant malik al-mulūk 
(”Konungarnas konung”). Som shiiter såg 
de också till att de för shiamuslimerna 
heliga platserna vårdades; būyiden ‛Aḍud 
al-daula lät 977 bygga ett mausoleum vid 
‛Alīs antagna gravplats. (Enligt shiiterna 
är också Adam och Noak begravda här.) 
Mausoleet/moskén har byggts om i flera 
repriser, den senaste större ombyggnaden 
skedde alldeles i början av safavidernas 
maktövertagande under tidigt 1500-tal. 
I efterdyningarna av Kuwaitkriget 1991 
fick byggnaden stora skador men är nu 
åter renoverad. Se Barthold 1984, s. 203; 
Ettinghausen et alii 2001, s. 216.

201.  Det rådde hat mellan sunniter och shiiter 
på Wallins tid, det råder blodigt hat i 
dag mellan sunniter och shiiter från 
Medelhavets kuster till Pakistan, och 
om vi väljer att tro på den islamiska 
historieskrivningens tidigaste alster 
(nedtecknade ett par sekel senare än 
händelserna de skildrar), så rådde det 
hat mellan sunniter och shiiter redan 
vid profeten Muḥammads död 632. 
Enligt dem som senare kom att kallas 

shiiter skulle profeten ett halvt år före 
sin död ha ”testamenterat” ledarskapet 
för den muslimska gemenskapen till sin 
kusin och svärson ‛Alī. Då profetens 
efterträdare dock valdes på helt andra 
grunder ansåg sig ‛Alīs anhängare ha 
blivit orättvist förbigågna. Detta är i ett 
nötskal bakgrunden till fiendeskapen. 
De relativt stora religiösa skillnaderna 
mellan den sunnitiska och shiitiska 
teologin såsom de utvecklades under 
700- och 800-talen är sedan en annan 
sak, och det är dessa fördomar och 
meningsskiljaktigheter dagens muslimer 
har att leva med, alldeles som på Wallins 
tid. Genom islams 1400-åriga historia har 
shiismen haft en underordnad position i 
den sunnidominerade islamiska världen, 
men efter den shiitiska safaviddynastins 
maktövertagande i Iran i början av  
1500-talet blev hatet mellan de sunnitiska 
osmanerna och safaviderna politiskt 
intensifierat. En insiktsfull behandling 
av de historiografiska problemen i tidig 
shiitisk historia finns i Hylén 2011, s. 23‒28; 
om shiismens uppsving på senare tid, se 
Nasr 2006; se även Sfeir 2013 gällande 
hatet framför allt i modern tid. Då den 
litteratur som behandlar islam vanligen 
är sunniinriktad ges här några tips på 
utmärkta inledningar till den shiitiska 
religiösa traditionen: Dabashi 2011; 
Halm 1987; Richard 1991.

202.  Tidens expansiva kolonialmakter hade 
konsulat och agenter i strategiskt belägna 
städer. Vi har inte kunnat hitta någon 
information om denna Geoffroy.

203.  Ar. yahdī al-hādī ledsagaren ledsagar.
204.  En del av breven som Wallin skickade 

hem till Finland har försvunnit efter 

k o m m e n t a r e r
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att de publicerades i finländska dags-
tidningar eller i Elmgrens utgåva från 
1860-talet (Georg August Wallins rese-
anteckningar, 4 vol.). I Elmgrens utgåva 
är Wallins skrift kraftigt normaliserad 
och innehållet ställvis censurerat, medan 
de brevversioner som publicerades i 
dagstidningarna är utförligare. I Skrifter 
utges de brev som saknas i original i 
första hand enligt dagstidningsversionen 
och i andra hand enligt Elmgrens utgåva. 
I Skrifter 5 återges breven daterade 8/10 
1847 och 13/9 1848 enligt Elmgrens 
version eftersom de inte publicerades i 
dagstidningarna. 

205.  Maktskiftet då abbasiderna störtade 
umayyaderna 749‒750 innebar också
att sätet för dynastin och makten 
förflyttades. Umayyadernas Damaskus 
dög inte längre, och trots att Khurāsān 
långt borta i Persien var abbasid-
revolutionens sköte beslöt man att makt-
centret skulle placeras mera centralt i 
Irak. Om byggandet av Baghdad vid 
mitten av 700-talet och stadens topografi 
kan man läsa i Lassner 1980, s. 163‒241.

206.  Arabisktalande stammar bredde ut 
sig över det väldiga område som föll 
under islams inflytande under de första 
århundradena. Under Wallins tid fanns 
det ännu bland kurder, tadzjiker, uzbeker 
och afghaner stammar som genom ingifte 
hållit sig så till den grad isolerade att de 
lyckats bevara arabiskan, om än influerad 
av de omgivande språken till och med 
till ordföljden. Ännu under sovjettiden 
förekom arabisktalande människor i 
Centralasien, men nu lär endast ett fåtal 
finnas kvar. Arabiskan har även blivit ett 
slags lingua franca där ett gemensamt 

språk saknas. Så t.ex. i Dagestan i 
Kaukasien med sina åtminstone 42 språk 
på ett område av historiska Nylands läns 
storlek.

207.  Kurderna bekänner sig till islam i 
sunnitisk tappning.

208.  Geitlin avser breven daterade 2/8 och 13/9 
1848 som Wallin skickade till honom från 
Baghdad. För dessa brev se s. 169–255. 

209.  Geitlin, dåvarande professorn i orientalisk 
litteratur, hade ansökt om professuren i 
exegetik och meddelat Wallin om det i 
flera brev, se t.ex. Wallin 2013, s. 240. 
Geitlin önskade därmed göra professuren 
i orientalisk litteratur ledig för Wallin att 
söka efter hemkomsten.

210.  Staden Kirmānshāh eller korrektare 
Kirmānshāhān ligger i den främst av 
kurder bebodda västra delen av Iran som 
inofficiellt även kallas för Kurdistān. 
Under Wallins tid var staden en viktig 
genomfartsort för de shiitiska pilgrimerna 
som vallfärdade till Karbalā’ i Irak.  
Se Barthold 1984, s. 195‒198.

211.  De persiska diktarnas titt och tätt åter-
kommande skildringar av kärleks-
förhållandet mellan den ”hundrabladiga” 
rosen och den ”tusenstämmiga” näkter-
galen har lett till att man talar om Persien 
som rosornas och näktergalarnas land. 
Ḥāfiẓ ghazal (lyrisk dikt) är måhända den 
mest älskade gestaltningen av motivet. 
Den första strofen på persiska lyder: 
raftam be-bāḡ sobḥ-dam-ī tā čenam gol-ī 
/ āmad be gūš nāgah-am āvāz-e bolbol-ī. 
I Arthur J. Arberrys stämningsfulla här 
förkortade översättning:

  I walked within a garden fair / At dawn, 
to gather roses there; / When suddenly 
sounded in the dale / The singing of a 
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nightingale. [...] / The rose was lovely, as 
I tell; / The nightingale he loved her well; 
/ He with no other love could live, / And 
she no kindly word would give. [...] / Full 
many a fair and fragrant rose / Within the 
garden freshly blows, / Yet not a bloom 
was ever torn / Without the wounding of 
the thorn. [...]
Såsom Layla Diba uttryckt det: 

”Together, rose and nightingale are 
the types of beloved and lover par 
excellence; the rose is beautiful, proud, 
and often cruel (roses do, after all, have 
thorns), while the nightingale sings 
endlessly of his longing and devotion.” 
Se Clinton, ”Bolbol”, Diba, ”Gol o 
Bolbol”; Fifty Poems 1953, s. 127‒128; 
Hafiz 2007, s. 71, 145. Om rosengården 
som metafor i den persiska poesin, se 
Subtelny 2002, s. 127‒154.

212.  Antikens auktorer indelade Arabien i tre 
zoner: Arabia Petraea (”Stenarabien”), 
som även inbegrep Sinaihalvön; Arabia 
Deserta (”Ökenarabien”), som inbegrep 
den syriska öknen; och Arabia Felix 
(”lyckliga Arabien”), som avsåg praktiskt 
taget resten.

213.  Wallin skriver i sitt brev till Geitlin 15/4 
1849 att ”perserne är ett vandrings lustigt 
folk och älska att ge sig ut i främmande 
land” (se s. 270), och det är framför allt 
vallfärd till heliga mäns och kvinnors 
gravar (ar. ziyāra) han då syftar på. 
Arabiskans mashhad avser en plats där 
en martyr eller hjälte dött eller begravts. 
Shiiternas första och tredje imam, ‛Alī 
och al-Ḥusain, har sina mashhad i Irak. 
‛Alī lönnmördades 661 i al-Kūfa och 
begravdes i al-Najaf, hans mashhad. 
Den mot umayyaderna revolterande 

al-Ḥusain dödades enligt traditionen av 
umayyaderna 680 vid Karbalā’, där hans 
kropp begravdes och som sålunda är 
hans mashhad. Karbalā’ är den absolut 
populäraste vallfartsorten inom shiismen. 
Efter al-Ḥusains död fördes hans huvud 
till umayyadkalifen Yazīd och gjorde 
sedan en resa via Damaskus och Askalon 
för att anlända till Kairo 1153. Men då 
det är lukrativt med heliga mäns reliker 
har även Medina, al-Kūfa, al-Najaf, 
Raqqa, Merv och Karbalā’ anmält sig 
till skaran av möjliga mashhads. Den 
stora tragedin för de vandringslystna 
persiska shiiterna är att bara en av deras 
tolv imamer är begravd i det som i dag 
är Iran. De övriga var under Wallins tid 
begravda på osmanskt område, d.v.s. 
inom den sunnitiska islamiska världen, 
som inte alltid såg med blida ögon 
på de shiitiska pilgrimerna. Det enda 
undantaget utgörs av den åttonde imamen 
‛Alī al-Riḍā (765‒818) som enligt shiitisk
tradition led martyrdöden genom kalifen 
al-Ma’mūn och begravdes vid byn 
Sanābād i nordöstra Iran. Redan på 
900-talet används begreppet al-mashhad 
för graven, och i dag finns här en stad, 
Mashhad, med tre miljoner invånare och 
omkring 20 miljoner pilgrimer årligen. 
Irans religiösa centrum Qumm/Qom 
uppstod också kring en betydelsefull grav 
– den åttonde imamens syster Fāṭima är 
enligt tradition begravd här.
Den åttonde sultanen i ilkhandynastin, 

Öljeytü (1304‒1316, härskare över Persien
och Mesopotamien), hade välvt planer 
på att hämta såväl ‛Alīs som al-Ḥusains 
kvarlevor till sin efter 1307 byggda nya
huvudstad Sulṭānīya, nära Qazvīn. 

k o m m e n t a r e r
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Mausoleet där Öljeytü är begraven 
var ursprungligen ämnat för ‛Alī och 
al-Ḥusain och är delvis bevarat. Hans 
tanke var att grunda en ny vallfartsort, 
men av någon orsak blev det inte så. Se 
Barthold 1984, s. 105‒106, 203, 212, not 
22; Hillenbrand 1994, 294‒297; Morgan 
1988, 77‒78; om al-Ḥusains martyrdöd 
och dramat i Karbalā’, se Hylén 2007. 
En inspirerad beskrivning av Öljeytüs 
mausoleum hittar man hos Byron 2003, 
s. 61‒62, 230.

214.  Pers. ba hem khordé rasat ihop. 
215.  Ar. istikhāra att rådgöra med gud genom 

att öppna Koranen på måfå, spåmetod. 
Men som Jaakko Hämeen-Anttila skriver 
(se s. 27) kunde man lika gärna slå upp 
Ḥāfiẓ Dīvān.

216.  Ar. talspr. ”aish laun” vilken färg, 
hurudan?; pers. tsché guná vilken färg, 
hurudan?

217.  Ar. madrasa utbildningsinstitution i 
anslutning till en moské där teologer 
och rättslärda utbildas, jämförbar med 
prästseminarier. Se Bæk Simonsen 1994, 
s. 166‒167. 

218.  I det som följer ger Wallin en utmärkt 
beskrivning av persernas reslust under 
hans tid, något som också senare 
resenärer i området bevittnar. Då Nicolas 
Bouvier 1953 körde genom Persien 
mot Afghanistan med sin vän Thierry 
Vernet bemöttes de alltid med största 
hjälpsamhet och välvilja av människor 
som förstod sig på ”the concept of the 
Voyage: the surprises, the trials, the 
mystique of the road. The Voyage was 
perennially fascinating to the East, and 
this often worked to our advantage.” 
Bouvier 2009, s. 195.

219.  Shiismens helgon, ‛Alī och al-Ḥusain, 
tävlar om de fanatiska dyrkarnas favör, 
och deras respektive mashhads (se 
kommentar 213) popularitet avspeglar 
helgonens rangordning där al-Ḥusain 
klart vinner över sin far ‛Alī. Shiiterna 
själva förklarar al-Ḥusains företräde 
framför sin far, liksom det faktum att 
vallfärden till al-Ḥusains grav i Karbalā’ 
är shiiternas viktigaste religiösa rit, med 
att al-Ḥusains revolution (ar. thaura) 
680 är den mest centrala händelsen i 
shiismens historia, ett uttryck för både 
tragik och ädelmod. Det anses att fastän 
‛Alī förde ett flertal strider för islam 
så gjorde han det endast i egenskap av 
kalif, som auktoritet. al-Ḥusain däremot 
offrade sig själv då han stred emot 
umayyadernas överlägsna auktoritet.

220.  Tauba är ett arabiskt lånord som betyder 
ånger; pers. taubé kardang att ångra sig. 

221.  Pers. taubé kordá [oläsligt] sefer ångra 
sig att [oläsligt] på resa.

222.  Ḥaidari och Ni‛mati är två sinsemellan 
fientliga fraktioner, partier, som 
funnits sedan safaviddynastins 
maktövertagande i Irans städer i början 
1500-talet. Organiserade slagsmål 
med karnevalsstämning mellan de 
båda partierna har förekommit genom 
århundradena, den sist dokumenterade 
1975. Anhängarna verkar ha saknat 
kunskap om orsakerna till fientligheterna 
och inte ha varit medvetna om varifrån 
namnen på deras partier ursprungligen 
kommer. Det verkar som om ni‛matis 
skulle ha representerast den goda parten 
medan ḥaidaris hade rykte om sig att vara 
huliganer.
Ni‛matis ursprung går tillbaka till sufin 
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Sayyed Shāh Ni‛mat-Allāh (d. ca 1430)
och Ḥaidaris troligen till en annan samtida 
sufi, nämligen Quṭb al-dīn Ḥaidar Tuni 
(d. ca 1426). Deras antagonism ser ut att 
ha fått sin början i Tabriz, safavidernas 
första huvudstad, och sannolikt börjat 
som en sunni–shia-konflikt i samband 
med att safaviderna ”omvände” det 
dittills främst sunnitiska Iran till shiism. 
Ḥaidar var shiit medan Ni‛mat-Allāh var 
sunnit, även om hans efterföljare mycket 
snabbt övergick till shiism. Se Perry, 
”Ḥaydari and Ne‛mati”.

223.  Detta bör troligen läsas på följande sätt: 
”Denne turk ville vinna sig paradiset 
och Kerbela martyrens [al-Ḥusains 
välsignelse] med att föra ...”.

224.  Ar. sayyid al-shuhadā’ martyrernas 
martyr, den förnämsta martyren. 
Beteckningen syftar på al-Ḥusain, den 
tredje imamen som enligt traditionen  
led martyrdöden 680. Vem som avses 
med ar. ḥaḍrat (”herre, höghet”) ‛Abbās 
går inte att säga med säkerhet. En 
kandidat kunde vara ‛Abbās ibn ‛Alī ibn 
Abī Ṭālib (d. 680), som var al-Ḥusains 
bror. ‛Abbās ibn ‛Alī dog i slaget vid 
Karbalā ̓, där han stred med sin bror. 
Se Keddie 1999, s. 22‒24; om 
mytbildningen kring al-Ḥusain,  
se Hylén 2007.

225.  ‛Alī Ilāhis (äv. ‛Alī Allāhis), ”de som 
yrka på ‛Alīs gudomlighet”, eller som 
de också kallas Ahl-i Ḥaqq (äv. Ahl-i 
Ḥaqīqat), ”de som dyrka sanningen”,  
har sitt ursprung i den s.k. sjusekten eller 
ismailiterna, en shiitisk ”takorganisation” 
för ett antal grupperingar vars läror är 
mer eller mindre hemligstämplade och 
vars rad av imamer slutar vid den sjunde. 

‛Alī Ilāhis delar med ett antal shiitiska 
ghulāt-grupperingar synen att gud hade 
avsett sitt budskap för ‛Alī men att det 
av en eller anna orsak (bl.a. skyller man 
på ärkeängeln Gabriel) hamnade hos 
Muḥammad. ‛Alī Ilāhis skiljer sig från 
de övriga i det att de anser ‛Alī vara lika 
gudomlig som gud, och somliga anser 
honom t.o.m. vara gud. Se Moosa 1987, 
s. 185‒254.

226.  Robert Bremer (1777–1844), äv. kallad 
Tycho. Wallins uttalande om honom 
anspelar antagligen på det faktum 
att Tycho Bremer var intresserad 
av matematik och astrologi och var 
alkemist. Han förutspådde att Åbo skulle 
förstöras i en översvämning 1827.

227.  Pektoral bröst eller hjärta; konstitution 
beskaffenhet som utmärker en person.

228.  För att förstå vad muslimernas 
problematiska förhållande till vin bottnar 
i måste vi ta en titt på vad Koranen och 
traditionslitteraturen har att säga om 
saken. Koranen är inte entydig vad gäller 
vin (ar. khamr ”rödvin”) och det verkar 
som om en till en början neutral eller 
t.o.m. positiv hållning med tiden skulle 
ha skärpts. I 16:69 får vi höra: ”Så ock 
av palmernas och vinrankornas frukter, 
av vilka I bereden eder rusande dryck 
och god näring; häri finnes sannerligen 
ett tecken för människor, som hava 
förstånd.” Efter någon tid ‒ om vi antar 
en kronologisk ordning ‒ får profeten 
en ny uppenbarelse (4:46): ”I, som tron, 
kommen ej druckna till bönen, utan först 
när I veten vad I sägen ...”. I 2:216 tar man 
redan, fastän inte entydigt fördömande, 
ställning mot vinets avigsidor: ”De spörja 
dig om vinet och maisirspelet. Säg: ’Båda 
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medföra stor synd, men även förmåner 
för människorna; dock är synden större 
än nyttan.’” Och slutligen uppmanas 
de troende att undvika vinet (som, väl 
att märka, inte uttryckligen förbjuds) i 
5:92: ”I, som tron, vin och maisirspel, 
avgudabilder och lottkastningspilar 
äro en styggelse, den Satan uppfunnit; 
undviken det alltså, för den händelse 
I månden varda lyckliga!” Här har vi 
även bakgrunden till islams antagna 
bildförbud: avgudabilderna. 
Utgående från dessa Koranställen har 

sedan de olika lagskolorna inom islam 
formulerat sin syn på vindrickandet. 
Avgörande har varit deras kronologiska 
ordning samt huruvida något kommit 
till för att ersätta ett tidigare (ar. naskh). 
Det att Koranen talar om rödvin har lett 
till sofisteri, och somliga har menat att 
alla andra berusande drycker skulle vara 
tillåtna. Lagskolorna har dock med hjälp 
av analogi (ar. qiyās) argumenterat för 
att alla drycker och substanser som har 
en berusande effekt inbegrips i Koranens 
khamr. Som alltid är det traditionen, 
profetens göranden och uttalanden, som 
slutligt avgör hur teologerna ställer sig 
till vin och andra berusande substanser. 
I alla traditionssamlingar finns uttrycket 
al-khamru miftāḥu kulli sharrin, ”vin 
är roten till allt ont”, och utgående 
från detta anser man i det stora hela 
att Koranen förbjuder vinet. Wallins 
lagskola var den hanafitiska, den i många 
fall liberalaste och därför populäraste i 
de persiska delarna av imperiet, och en 
aning tillspetsat har man sagt att den tillät 
vindrickande så länge mannen var i stånd 
att skilja mellan en slavflicka och en 

yngling utan skäggväxt (då handlar det 
om tiden för abbasiddynastin 750‒1258). 
Willy Kyrklund har lyckats fånga 

denna problematik kort och konsist 
för Persiens del: ”Shi‛ismen tillåter 
tolkning av Guds ord [...] Det islamiska 
bildförbudet tillexempel har städse 
ignorerats i Persien för att inte tala 
om rusdrycksförbudet. Processen 
har i sammandrag varit denna. ’Guds 
Profet har sagt att man inte får måla 
bilder och inte dricka vin. Den djupare 
innebörden av detta är mummel-
mummelmummel och den sublima 
andliga betydelsen mummelmummel 
och vad som verkligen åsyftas är 
mummelmummelmummelmummel. 
Följaktligen får man måla bilder och 
dricka vin.’”
Vindrickandet hade gamla traditioner 

i Persien, eller såsom Theodor Nöldeke 
uttryckte saken: ”die Trunksucht der 
persischen Grossen scheint sich immer 
ziemlich gleich geblieben und vom 
Islām nur wenig gezähmt worden zu 
sein.” Bert Fragner har träffande skrivit 
gällande vinkomsumtionen i Iran före 
den islamiska revolutionen 1979 att den 
har skett under omständigheter som kan 
karakteriseras som förislamiska. Fragner 
konstaterar också att sammankopplandet 
av vin och iranier i hög grad har berott på 
den västerländska förtjusningen över de 
persiska poeternas vinpoesi från Rūdakī 
(början av 900-talet) till Khomeini (d. 1989).
Vin är ett centralt motiv ända från den 

(ny)persiska poesins början. Den första 
bevarade längre dikten av Rūdakī inleds 
med en beskrivning av vintillverkning. 
Att vinpoesi skrevs i ett islamiskt land 
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ledde till att poesin utvecklades längs 
två skilda vägar: en irreligiös som öppet 
drev med vinförbudet, den andra med 
mera metaforiskt skrivna dikter där, trots 
vokabulären, innebörden inte ansågs 
ha någonting med vin att göra. Det 
gick så långt att diktarna för säkerhets 
skull gjorde upp listor på hur deras 
ord och uttryck borde förstås: vin är 
”kärlekens makt”, vinutskänkningslokal 
är ”änglarnas domän”, stupfull är 
”absorberad i gud”, ”den älskade” 
är ”gud” o.s.v. Willy Kyrklund har 
sammanställt en liknande ordlista för 
västerländska barbarer. Han hade också 
sin syn på dikter av denna typ: ”De 
persiska poeternas tjatiga lovprisande av 
vinruset kommer en ibland att undra om 
karln överhuvudtaget har varit full någon 
gång.”
Ḥāfiẓ, den poet hos vilken vinet står 

allra mest i centrum, skrev ibland så att 
han kan bli förstådd endera bokstavligen 
eller allegoriskt. Såsom Mikko Viitamäki 
har konstaterat är en sådan dikt 
avsedd att vara tvetydig och de båda 
tolkningsmöjligheterna kan föreligga 
samtidigt. Den förnämsta översättaren 
av Ḥāfiẓ, Dick Davis, har ställt sin 
välargumenterade syn beträffande 
vinpoesin i diktform utgående från en 
istikhāra (spådomsmetod), som hans 
hund gjorde:

 Fal-e Hafez (”Divination by Hafez”)
  Here I was, struggling with a line / 

Of Hafez ‒ was his longed-for wine / 
The real, red heady article / Or was it 
something mystical? / At this point my 
impatient spaniel / (Whose name is, for 
the rhyme’s sake, Daniel) / Thinking 

a walk was overdue, / Nudged at my 
wrist, as dogs will do. / The glass I held 
splashed gouts of wine / Across the 
questionable line. / The wine was real; 
the blood-red blot / Said, ”Mystical the 
wine is not.”
Basil Bunting har sammanfattat allt 

detta ypperligt: ”Persian poetry has 
suffered badly, Arabic rather less, from 
neoplatonic dons determined to find 
an arbitrary mysticism in everything. 
You would think there was nothing else 
in Moslem poetry than nightingales 
which are not birds, roses which are not 
flowers, and pretty boys who are God in 
disguise.”
Om vinet i Koranen, se Hjärpe 2005, 

s. 117‒118; Larsson 2006, s. 43‒44; om 
traditionssamlingarna, se Brinkmann 
2014, s. 71‒135, citatet s. 72; om den 
hanafitiska lagskolans syn på vinet, se 
Fragner 2014, s. 251, 252; Gutas 1988, 
s. 187; Kadri 2013, s. 43; Matthee 2005, 
s. 37‒96, 177‒206; Nöldeke 1896, s. 42;
om vinpoesin, se Davis 2008, s. 55‒67; 
Karimi-Hakkak 2014, s. 311‒329; 
Kyrklund 1959, citaten s. 59, 73, ordlistan 
s. 85‒86; Newid 2014, s. 277‒309; 
Yarshater 1960, s. 43‒53; Viitamäki s.a., 
s. 66, om metaforer i sufidiktningen 
s. 341 ff.; Istikhāra-dikten i Davis 2013, 
s. 275; citatet av Bunting i hans förord till 
Pound 1970, s. 11.

229.  Ar. talspr. ”kullo ḥoṣeinin fi balado 
dhib”. Wallins översättning av uttrycket 
är korrekt. 

230.  Här: fanatismen.
231.  Enligt shiiterna hade profeten Muḥammad 

utsett sin kusin och svärson ‛Alī till sin 
efterträdare som ledare för det muslimska 

k o m m e n t a r e r
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samfundet, men Abū Bakr, ‛Umar 
och ‛Uthmān, de tre första kaliferna, 
usurperade ledarskapet som borde ha 
tillfallit ‛Alī.

232.  Strupljudet ‛ain hör till de konsonanter 
i arabiskan som är svåra för alla icke-
araber.

233.  Del av hyllningsdikt eller -sång till 
al-Ḥusains ära. 

234.  Del av hyllningsdikt eller -sång till 
‛Alīs ära. Dhū al-fiqār är namnet på 
det tvåspetsiga svärd som ‛Alī fick av 
profeten Muḥammad. Enligt traditionen 
skulle ‛Alīs mor ha velat ge sin son 
namnet Asad (”lejon”), men hon fick inte 
sin vilja fram. Namnet fastnade dock som 
smeknamn och han kallades Gudalejonet, 
Asad Allāh. Även andra arabiska uttryck 
för lejon förekommer i samband med 
‛Alī: Ḥaidar Allāh, Ghaḍanfar, persiskans 
Shīr, turkiskans Arslan och Aslan. Om 
svärdet, se Bæk Simonsen 1994, s. 83; 
om Gudalejonet, se Schimmel 1993, 
s. 86‒87.

235.  Innebörden i ordspråket ”den som tagit 
fan i båten, måste ro honom i land” är att 
man måste slutföra det man påbörjat.

236.  Lapsus av Wallin, som avser vårdag-
jämningen. I flera äldre solkalendrar 
är vårdagjämningsdagen naurūz 
(”den nya dagen”), som infaller i 
mars (21.3), samtidigt nyårsdagen, så 
också i Irans förislamiska kalender. 
Redan abbasiderna, som i mångt och 
mycket var arvtagare till Persiens 
sasanider, firade naurūz som en festival 
för vårens ankomst. Denna karneval 
varade i sex dagar och kalifen delade 
frikostig ut pengar, människorna gav 
varandra presenter och man tillredde 

söta maträtter. Karnevalen var även en 
maskerad där t.o.m. kalifen deltog. De 
flesta arabiska källor har namnet i formen 
nīrūz eller nairūz. Den abbasidiska, 
direkt från perserna ärvda naurūz 
skildras i Ahsan 1979, s. 270, 286‒289, 
och en annan form av karnevalen som 
praktiserades i Egypten, Nordafrika och 
al-Andalus i Shafik 2013, s. 217‒249. 
Beträffande de komplicerade kalendrar 
som varit i bruk i Iran, se Panaino 2013, 
s. 953‒974; Spuler 1952, s. 480‒484.

237.  Ar. bait sha‛r nomaders tält av skinn eller
kamelull; ar. bait ṭīn hus av lera eller tegel.

238.  Pers. ḥâlâ diger en annan gång.
239.  Den i Iran dominerande shiitiska 

inriktningen är den s.k. tolvsekten eller 
imamiterna som räknar med tolv imamer 
börjande från den fjärde kalifen, profeten 
Muḥammads kusin och svärson ‛Alī 
(d. 661), och slutande med Muḥammad 
al-Mahdī. Denne försvann omkring 878 
men anses leva i det fördolda och en 
dag återvända. De tre hundarna är de 
tre första kaliferna Abū Bakr, ‛Umar 
och ‛Uthmān, som tog ledarskapet över 
det muslimska samfundet som profeten 
Muḥammad hade testamenterat till ‛Alī. 
Se Bæk Simonsen 1994, s. 125‒127, 
167‒168, 226‒227; Hjärpe 1979, s. 71‒74.

240.  Opium odlades i södra Mesopotamien 
för 5500 år sedan, även om de första 
konkreta spåren kommer från Egypten 
från en faraograv från omkring 1500 fvt. 
Man antar att opium färdades österut med 
Alexander den store och det persiska 
och arabiska uttrycket afyūn bottnar i 
grekiskans opion. I iranska sammanhang 
nämns opium första gången under 
sasaniderna. Medan vin var en dryck 
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för eliten under safaviderna var opium 
mera åtkomligt även för de fattigare i 
samhället. Då de rika blandade sitt opium 
i vinet så intog de fattiga det som piller. 
Ännu vid tidpunkten för Wallins vistelse 
i Iran var det vanligare att man åt opium 
i pillerform än att man rökte det. Det var 
först på 1890-talet som rökandet blev 
populärare. Västerländska beskrivningar 
av qajardynastins Persien ger vid hand att 
opiumberoendet var mycket allmänt.  
Se Ergin 2013; Matthee 2005, s. 97‒98, 
207 ff.; Regavim 2012.

241.  Ar. ʽajam, egypt. ‛agam här: perser; 
allmännare barbarer, icke-araber. 
Antagonismen mellan araber och 
perser har långa rötter som går tillbaka 
åtminstone till den arabiska erövringen 
av Persien vid mitten av 600-talet, 
men troligen ännu längre. Delar av 
Sydarabien var i slutet av 500-talet en 
längre tid en persisk satrapi. Efter den 
arabiska erövringen såg perserna länge 
ned på de enligt deras åsikt ociviliserade 
kamelförarna från öknen, vilket givetvis 
retade araberna som ansåg sig komma 
med den enda rätta religionen. Det 
persiska högmodet tog sig främst uttryck 
i litteraturen, och från 700- till 900-talet 
utspelas i Persien en kontrovers mellan 
förespråkarna för den persiska kulturen 
och de som framhöll det arabiska arvet. 
Denna kontrovers kallas shu‛ūbīya och 
i Persien fick den drag av anti-arabism, 
dock inte anti-islamism. Uttrycket 
kommer från en vers i Koranen (49:13): 
”Människor, vi hava förvisso skapat eder 
av man och kvinna och indelat eder i folk 
[ar. shu‛ūb] och stammar [ar. qabā’il], 
för att I skolen känna varandra.” Här 

var en etnisk dimension inbäddad som 
sedan kom till uttryck i litteraturen i 
form av ett förhärligande av den persiska 
kulturen, kontrasterad med beduinernas 
levnadsförhållanden. Om shu‛ūbīya, se 
Agius 1980, s. 76‒88; Enderwitz EI2, s.v.; 
Goldziher 1888, s. 147‒216; Mottahedeh 
1976, s. 161‒182; Savran 2007‒2008, 
s. 42‒52. 
Jan Retsö har sedan början av 2000-

talet i ett flertal artiklar behandlat 
begreppen ‛arabī och ‛ajamī i den 
språkliga situationen vid tidpunkten för 
islams uppkomst. Retsö konstaterar att 
‛arabī är ett språkligt begrepp härrörande 
från Koranen där det förekommer 11 gånger 
i de suror som traditionellt betecknas som 
de i Mekka uppenbarade, d.v.s. anses 
uppenbarade före 622. Begreppet syftar 
entydigt på Koranens språk, det språk 
som är ‛arabī: ”En skrift, vars verser 
äro tydligt utlagda, en arabisk koran 
[qur’ānan ‛arabīyan] för människor, som 
hava kunskap.” (41:2)
I Koranen påträffar vi även ett annat 

begrepp, ‛ajamī, som framträder som 
motsatsen till ‛arabī. ”Om vi hade gjort 
den till en koran på utländskt tungomål 
[qur’ānan a‛jamīyan], så skulle de hava 
sagt: ’Varför hava verserna i den icke 
tydligt utlagts? Är det [samtidigt] en 
utländsk skrift och en arabisk läsare? 
[a‛jamīyun wa-‛arabīyun]’” (41:44) Den 
traditionella syn som förutsätts såväl 
i Zetterstéens översättning som i de 
arabiska ordböckerna är att ‛ajamī betyder 
icke-arab, utlänning, barbar, perser.
Retsö argumenterar däremot för att den 

ursprungliga betydelsen av ‛ajam(ī) vid 
tidpunkten för Koranens kodfiering har 

k o m m e n t a r e r
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varit icke korrekt arabiska. Motsatsen 
till ‛ajam(ī) i de tidiga enspråkiga 
ordböckerna är faṣīḥ (korrekt, felfri 
arabiska). Retsö citerar al-Khalīls 
(719‒791) Kitāb al-‛ain: ”‛Ajam is the 
opposite to ‛arab. An a‛jamī is not an 
‛arabī. The a‛jam is someone who does 
not speak clearly.” Utifrån detta drar 
Retsö slutsatsen att det vid tidpunkten  
för Koranens kodifiering fanns ett antal 
arabiska dialekter som avvek från det i 
Mekka rådande språkbruket och därför 
kallades icke-arabiska. Den traditionella 
förklaringen av ‛ajamī som icke arabisk-
talande, barbar (i samma bemärkelse 
som grekerna använde detta ord), grek 
eller perser, speglar en betydelse som 
ordet fick först senare, under loppet av 
det vi kallar medeltiden. Se Retsö 2002, 
s. 139‒140; Retsö 2003, s. 24‒28; Retsö 
2010, s. 289; Retsö 2013, s. 434.

242.  Ar. sharā bil-shaṭāra handel består av 
fintlighet.

243.  Ar. jabr, egypt. gabr madhhab skola, sekt 
baserad på makt och våld.

244.  Ar. ḥadīth, pl. aḥādīth tradition. 
Profetens sed, sunna, har förts vidare 
via ett stort antal sådana traditioner, som 
berättar hur Muḥammad brukade göra 
eller säga i olika situationer. 

245. Det iranska nationaleposet Shāhnāme 
(”Konungarnas bok”) av Firdausī (d. 
1020) skildrar Persiens historia från 
skapelsen av världen till den arabiska 
erövringen på 600-talet. Firdausīs 
ställning inom den persiska kulturen 
har sedan 1100-talet varit ikonisk på 
ett sätt som för tankarna till Homeros 
inom den grekiska kulturen. En kärnfull 
sammanfattning av Dick Davis: ”The 

Shāhnāmeh is, primarily, a poem about 
history and the maintenance of an Irānian 
identity throughout the vicissitudes of 
history.” En annan kärnfull och definitivt 
iransk sammanfattning i samma anda får 
vi då Nicholas Jubber i sin förtjusande 
reseskildring Drinking Arak off an 
Ayatollah’s Beard tillrättavisas av en 
professor i Teheran: ”’There is one 
important thing you must understand 
about Shahnameh’, he said. ’It is our
culture. It is not about Muslims, oh no no. 
They will tell you it is, but they are wrong! 
It is about us ‒ the Zoroastrians.’” 
Nicholas Jubbers bok är en resa i 

Storiran, d.v.s. Iran, Afghanistan och 
delar av Centralasien med Shāhnāme 
som guide. Dick Davis har skrivit 
en mycket läsvärd ”biografi” över 
Shahname (1992) och hans översättning 
av Shāhnāme (2006) är att rekommendera 
framom andra. På svenska kan man 
läsa om Firdausī och mottagandet 
av hans storverk ur ett på 1150-talet 
skrivet verk nämligen Chahār Maqāla 
av Niẓāmī-ye ‛Arūḍī i Ashk Dahléns 
utmärkta översättning (2010, s. 98‒104). 
Att Firdausī blev nationalpoeten berodde 
i hög grad på att den tyska 1800-tals 
orientalismen (Nöldekes forskningar) och 
den iranska nationalismen fann varandra 
på 1920- och 1930-talen (Marashi 2009, 
s. 93‒111). Den nya pahlavidynastin 
”nationaliserade” den persiska kulturens 
medeltida stora namn inom konst och 
vetenskap (Firdausī, Ḥāfiẓ, Avicenna) 
genom att bygga ståtliga minnesmärken 
över deras gravar. Beträffande Sa‛dī 
hänvisar Wallin här till dennes Gulistān 
och Būstān. Se s. 31; Davis 1992, s. xii, 
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xxi, 165; von Grunebaum 1961, s. 168‒184; 
Hämeen-Anttila 1997, s. 19‒21; Jubber 
2010, s. 76; Nöldeke 1896.

246.  Pers. bâz mirewid återvänder ni?; pers. 
mîrewîm in sha allah vi återvänder om 
gud så vill.

247.  Ar. allah karîm gud är välvillig; pers. 
khodâ buzurg gud är stor.

248.  Niẓāmī-ye Ganjavī (1141‒1209) är den
romantiska berättarkonstens stora mästare 
i Persien med sin episka Khamsa (De fem/
”Kvintett”). Khamsa består av fem 
omfångsrika, fristående poem av vilka 
den populäraste är Khusrau u Shīrīn 
(”Khusrau och Shīrīn”), varav Farhād 
och Shīrīn utgör en del. Sasanidregenten 
Khusrau II Parvīz (reg. 590‒628) är 
den centrala gestalten med sin gemål, 
den kristna Shīrīn. Enligt den persiska 
litterära traditionen hade Khosrou även 
en annan kristen gemål, nämligen Maria, 
som enligt litteraturen var en bysantinsk 
prinsessa, dotter till kejsar Maurikios 
(reg. 582‒602). Dessa kristna drottningars 
tvekamp slutade enligt Shāhname (2006, 
s. 813) med att Shīrīn förgiftade Maria. 
Den bysantinska historieskrivningen 
känner inte till denna Maria och hennes 
giftermål med shahen av Persien. Sett 
ur en historikers synvinkel måste man 
konstatera att den kristna drottningen 
Shīrīn är en historisk person medan 
Maria, om hon överhuvud existerade, inte 
var prinsessa eller drottning. Man har 
spekulerat att hon möjligen var ett byte 
från krigen mot Bysans som hamnat i 
Khusraus harem.
Dramat Wallin skildrar har som sin 

utgångspunkt den romantiska hjältens, 
stenhuggaren Farhāds kärlek till Shīrīn. 

Eftersom denna förälskelse var ett 
populärt litterärt motiv redan före 
Niẓāmī-ye Ganjavī finns det olika 
versioner av händelsernas förlopp. Enligt 
somliga fängslades Farhād och skickades 
till stenbrottet vid Bīsitūn. Enligt en 
annan version skulle Khusrau ha lovat 
Shīrīn till Farhād om denne lyckades 
bygga en väg genom klipporna i Bīsitūn. 
Hur som helst, Khusrau skickade ett 
falskt bud till Farhād om Shīrīns död. 
Den förtvivlade Farhād kastade sig ner 
från klippan eller, som i den version 
Wallin återger, slängde förtvivlad sin yxa 
i luften varefter denna klöv hans skalle. 
Det finns en rik litteratur om ämnet varav 
här hänvisas till de viktigaste arbetena: 
Utas 2011b, s. 94‒106, med en längre 
översättning till svenska och en analys 
av Niẓāmīs versepos; Baum 2004; Duda 
1933; Horn 2004; Luschey 1998.
En aning överraskande dyker Maria 

och Shīrīn upp även i den arabiska 
historieskrivningen. Då man under 
700-talets senare hälft började samman-
ställa en mer eller mindre auktoriserad 
biografi över profeten Muḥammad, som 
skulle motsvara hans roll som stiftare 
av islam, utnyttjade man allt litterärt 
lösgods som stod att finna i de erövrade 
områdena. Så uppstod en minutiös 
biografi två sekel efter profetens död, 
innehållande material som man lagt sig 
till med från bysantinsk historieskrivning, 
persisk skönlitteratur och Bibeln.
Senantikens härskare såg sig som 

en familj av regenter, de umgicks 
med varandra, stod i brevväxling med 
varandra och gifte sig med varandras 
döttrar. Biografin placerade profeten i 
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detta sällskap och beskrev utförligt hans 
korrespondens med tidens potentater: 
Bysans Qaiṣar, Persiens Kisrā, Abessiniens 
Najāshī och Egyptens al-Muqauqis (se 
kommentar 276).
Egyptens ”härskare” al-Muqauqis  

(i verkligheten den melkitiske patriarken 
Kyros) skickade som svar på profetens 
brev två fagra unga koptiska kvinnor, 
syskonen Māriya och Shīrīn/Sīrīn (båda 
namnformerna förekommer), som gåva. 
Då den islamiska lagen sharī‛a förbjuder 
sexuellt umgänge med syskon skänkte 
profeten Shīrīn till en av sina närmaste 
vänner (litteraturen känner till flera 
kandidater). Det måste dock påpekas 
att sharī‛a tog form först långt efter 
profetens död. Māriya, som inte var en av 
profetens hustrur, födde sedan Ibrāhīm, 
som såsom alla profetens söner dog 
mycket ung.
Hela denna episod är i själva verket 

bara en transposition av Bibelns berättelse 
om Abraham, Hagar och Ismael med 
tillägg i form av prinsessnamn från den 
persiska pseudohistoriska litteraturen.  
Se Ibn ‛Abd al-Ḥakam 1922, s. 47 ff.;
Öhrnberg, ”Al-Muḳawḳis”, s.v.; Öhrnberg 
1984, s. 297‒303; Cannuyer 2008, s. 251‒
264; Nechaeva 2014, s. 70. 

249.  Den 8 Dhū al-ḥijja börjar den egentliga 
vallfärden. Pilgrimerna ger sig av från 
Mekka i riktning mot dalen Minā, cirka 
8 km öster om staden. Här övernattar 
man. Tidigt den 9 Dhū al-ḥijja beger sig 
pilgrimen mot en slätt som kallas ʽArafāt, 
cirka 25 kilometer utanför Mekka, till 
ett berg som på arabiska kallas för Jabal 
al-Raḥma, ”Barmhärtighetens berg”. 
Vallfärden kulminerar här den 9 Dhū 

al-ḥijja. Hela vallfärdens viktigaste rit, 
det så kallade ”ståendet” (ar. wuqūf) i 
ʽArafāt, sker nu då man tillbringar dagen 
på slätten intill berget från det att solen 
nått middagshöjd till solnedgången. Från 
berget hålls en predikan med profeten 
som förebild. Den som inte är närvarande 
här den 9 Dhū al-ḥijja kan inte kalla sig 
ḥājj eller ḥājjī, det vill säga en som gjort 
den obligatoriska vallfärden till Mekka. 
Efter solnedgången skyndar man sig till 
Muzdalifa, där natten tillbringas. Den 10 
Dhū al-ḥijja drar man sedan vidare till 
Minā där pilgrimerna kastar sju stenar 
mot en av tre pelare. Dagen avslutas 
med ett offer där får, oxar eller kameler 
slaktas som en del av vallfärdsritualen. 
Detta sker samma dag överallt i den 
islamiska världen och kallas ”offerfesten” 
(ar. ʽīd al-aḍḥā). Se Bæk Simonsen 1994, 
s. 51.66 6 6 6 6 6 

250.  Karbalā’ är den tredje imamen al-Ḥusains 
gravplats, al-Najaf den första imamen 
‛Alīs och Mashhad den åttonde imamen 
‛Alī al-Riḍās. Den som besökt al-Ḥusains 
gravplats kallar sig al-Karbalā’ī, den 
som besökt ‛Alīs al-Najafī och den 
som besökt ‛Alī al-Riḍās al-Mashhadī. 
Det intressanta är att en pilgrimsfärd 
blir en pilgrimsfärd först då distansen 
till målet är tillräckligt långt – först 
då kan man benämna sig al-Karbalā’ī, 
al-Najafī, al-Mashhadī. Med andra ord, 
de som färdigt bor i södra Irak kan inte 
kalla sig al-Karbalā’ī eller al-Najafī, 
men om de besökt Mashhad kan de 
använda tillnamnet al-Mashhadī; och 
på motsvarande sätt kan de i östra Iran 
eller Afghanistan bosatta shiiterna inte 
kalla sig al-Mashhadī men däremot 
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al-Karbalā’ī eller al-Najafī. De olika 
pilgrimsorternas rangordning är sedan 
en annan sak. Hur förhåller sig t.ex. en 
vallfärd till de shiitiska imamernas gravar 
till den obligatoriska pilgrimsfärden till 
Mekka? I folkmun kan det heta att en 
pilgrimsfärd till Karbalā’ eller al-Najaf är 
lika värdefull som 70 000 vallfärder till 
Mekka. En annan, shiitisk, åsikt är att en 
ziyāra till en imams grav är värdefullare 
inför gud än en ḥajj, pilgrimsfärden till 
Mekka, eftersom ḥajj är obligatorisk men 
ziyāra frivillig. Men då är det inte fråga 
om officiella ställningstaganden. Mary 
W. Helms har skrivit en utmärkt bok, 
Ulysses’ Sail (1988) om sammanhanget 
i olika kulturer ‒ även islam ‒ mellan 
makt, kunskap och geografiskt avstånd.

251.  Beträffande det arabisk-islamiska namn-
skicket, se Anvisningar för läsaren. Det 
Wallin berättar här är intressant eftersom 
det visar att även framstående kvinnors 
namn kunde ingå som en del i det manliga 
namnskicket.

252.  Enligt Barthold (1984, s. 207) heter 
byn Saḥna eller Siḥna. Beträffande 
persernas oförmåga att uttala de arabiska 
bokstäverna gäller det somliga av dessa. 
Sålunda uttalas (och transkriberas) 
följande konsonanter på ett delvis annat 
sätt än man kunde förvänta sig: ar. t och 
ṭ uttalas båda som t; ar. th, s, ṣ uttalas 
alla som s; ar. h och ḥ uttalas båda som 
h; ar. dh, z, ḍ och ẓ uttalas alla som z; 
ar. w uttalas som v; ar. gh och q åtskiljs 
inte av de flesta. Detta syns även i 
transkriberingen av ord som innehåller 
dem: namnet på Irans premiärminister 
1951–1953 skrivs på arabiska Muṣaddiq 
men transkriberas på persiska endera 

Mosaddeq eller Mosaddegh. Dessutom 
har det persiska alfabetet ett antal 
konsonanter som inte finns i arabiskan:  
p, c (som i engelskans ”church”), ʒ (som 
i franskans ”jour”) och g.

253.  En sayyid är en person som tror sig vara 
en ättling till profeten Muḥammad genom 
dennes dotterson al-Ḥasan. (Sharīferna 
anser sig vara detta genom den andra 
dottersonen al-Ḥusain.) Eftersom man 
tror att den gröna färgen var profetens 
färg hänvisar turbanen till detta släktskap.

254.  Två persiska klassiker, Sa‛dīs Gulistān 
och Būstān. Se s. 31 och kommentar 12.

255.  Fr. qu’avez vous vad står på? 
256.  Åren 1839‒1841 reste två fransmän, 

arkitekten Pascal-Xavier Coste 
(1787‒1879) och konstnären Eugène 
Flandin (1809‒1889), i samma trakter 
som Wallin. De skildrade de allmänt 
fruktade bakhtijarerna i motsvarande 
ordalag: ”On the right extend the savage 
mountains in whose gorges hide the 
Bakhtiaris, the terror of this country and 
of the caravans.” Engelsk översättning 
i Williams 2009, s. 66. Beträffande de 
områden där denna halvnomadiska stam 
rörde sig, se Barthold 1984, 180‒182; om 
deras roll som en betydelsefull politisk 
faktor med början vid tidpunkten för 
Wallins besök, se Garthwaite 1972, 
s. 24‒44.

257.  Pers. her kuâmed ʽânsâre tinare sakhet 
var och en som har kommit till gäst-
giveriet kommer också att lämna det (?).

258.  Pers. ziiareti shumâ ḳabâl bashed er vall-
färd väl mottagen.

259.  Pers. khoda ḥâfiḍhi shumâ bashed gud 
bevare er.

260.  Pers. ba-shumâ bisiâr bisiâr ḳabôl bashed. 
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Wallins översättning av uttrycket är 
korrekt.

261.  Pers. gâi shumâ khâlê bûd er plats var 
tom.

262.  Pers. iltifât dârîd ni är uppmärksam.
263.  Persiska poeters metaforer för kvinnlig 

skönhet. Zamzam är källan i Mekkas 
moské och stenen är inmurad i al-Ka‛ba.

264.  Linnaea borealis hör till familjen kaprifol-
växter, den är känd för sina klockliknande 
blommor med en väldoft som påminner 
om mandel. Ar. bunn kaffeböna. 

265.  Pers. kelek lerburk; ar. manqal, i dagligt 
tal manqad eldstad, fyrfat.

266.  I det iranska nationaleposet Shāhnāme 
av Firdausī rör vi oss från sagotiden 
med den östiranske (Zābulistān) hjälten 
Rustam till sasaniderna, vars rike föll 
under den arabiska invasionen i mitten av 
600-talet. Farhād nämns i förbigående i 
Shāhnāme under de mytiska kayaniderna, 
dynastin för akemeniderna, d.v.s. före 
mitten av sjätte århundradet fvt.

267.  Greker och romare på besök i Egypten 
behövde inga orientaliska läromästare 
för sitt klotter på de egyptiska forn-
lämningarna. Wallins åsikt att araber och 
turkar inte skulle vara så sentimentala tål 
inte den heller noggrannare granskning, 
i varje fall inte vad araber beträffar. 
Den tidigaste antologin över arabisk 
graffiti sammanställdes i slutet av 
900-talet. Boken heter Kitāb al-ghurabā’ 
(”Främlingarnas bok”) och har tillskrivits 
en känd litteratör i Baghdad, Abū 
al-Faraj al-Iṣfahānī (d. 967). Crone och 
Moreh har dock entydigt påvisat att 
Abū al-Faraj al-Iṣfahānī inte kan vara 
antologins författare; såsom de säger 
förblir författaren okänd för oss. Boken 

består av en ramberättelse på prosa 
och 76 texter på vers uppsamlade bl.a. 
från värdshusväggar. Främlingskapets 
vemod och hemlängtan lindras i dessa 
dikter med vin, kvinnor och sång. Crone 
och Moreh anser att boken utgivits av 
en författare som föredragit att vara 
anonym medan Holmberg håller fast vid 
Abū al-Faraj al-Iṣfahānī som bokens 
författare. Se Kitāb al-ghurabā’. 
Om främlingsskap i allmänhet i den medel-
tida islamiska världen, se Rosenthal 1997.

268.  Isfahan har i två repriser varit Persiens 
huvudstad: under seljuqerna (1051‒1118) 
och safaviderna. Det var safavidhärskaren 
shah ‛Abbās I som 1598 flyttade huvud-
staden från Qazvīn till Isfahan, varefter 
den efter en mängd mera temporära 
huvudstäder under 1700-talet förflyttades 
till Teheran 1775. Ett persiskt ordspråk 
säger om staden att den är hälften av 
världen, Esfahān nesf-e jahān ast. 
I Jamālzādeh 1983, s. 291 finns en karta 
som visar staden omkring 1900 vilket ger 
en bild av staden på Wallins tid.

269.  För ʽArafātkvällen, se kommentar 249. 
270.  Ḥasan al-Kafrāwī (d. 1788) skrev en 

kommentar till al-Ājurrūmīya, en 
uppskattad arabisk grammatik. Alfīya är 
en arabisk grammatik skriven i diktform 
av Ibn Mālik (ca 1203–1274). al-Mughnī 
av Ibn Qudāma (1147–1223) är den 
hanbalitiska rättsskolans fiqh-handbok.

271.  Osmanerna erövrade största delen av 
den arabiska världen i början av 1500-
talet. Endast områdena längst i väster i 
Maghreb samt delar av Arabiska halvön 
undgick en turkisk ockupation.

272.  Året efter den fatimidiska erövringen av 
Egypten 969 påbörjade Jauhar al-Ṣiqillī 
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(d. 991) byggandet av moskén al-Azhar. 
Under fatimiderna var moskén huvudsäte 
för den ismailitiska shiismen, men efter 
fatimidernas fall 1071 blev den snabbt 
sunniislams främsta auktoritet i religiösa 
frågor. Det beklagliga är att al-Azhar som 
ett centrum för lärdom inte följde med sin 
tid. Under flera sekler negligerade man 
helt naturvetenskaperna, och även inom 
de religiösa ”vetenskaperna” sysslade 
man med ofruktbara och pedantiska 
sofisterier. Undervisningen reducerades 
till endast kommentarer av tidigare verk 
och kasuistik. Muḥammad ʽAlī hade 
inte tålamod att vänta på de blygsamma 
inverkningar som den franska invasionen 
1798–1801 hade även på al-Azhars 
undervisning, utan grundade ett helt nytt 
skolsystem fritt från al-Azhars inflytande. 
Han skickade också studerande till 
Frankrike för att bekanta sig med framför 
allt naturvetenskaperna. Se Behrens-
Abouseif 1989, s. 58–63; Berque 1995, 
s. 61–68; Bæk Simonsen 1994, s. 59–61; 
Rabbat 2010, s. 93–97.

273.  Såsom Jaakko Hämeen-Anttila skriver i 
sin artikel om persisk litteratur (s. 30–31) 
har landet ”en lång litterär tradition 
vars rötter sträcker sig tre millennier 
tillbaka i tiden”. Den arabiska erövringen 
förorsakade ett avbrott på några sekel, då 
visserligen en del av den medelpersiska 
litteraturen översattes till arabiska för att 
sedan på 800-talet i och med den persiska 
renässansen återöversättas till nypersiska. 
Mycket gick förlorat men i Firdausīs 
Shāhnāme, persernas nationalepos, har vi 
en på äldre, till stor del försvunna källor 
baserad Irans historia från en mytisk urtid 
fram till den arabiska erövringen. Eller 

som Firdausī skriver i Basil Buntings 
översättning: ”Let one who has learned 
the tales of the heroes from books our 
ancestors wrote in the ancient language 
tell you: ...”. Bunting 2012, s. 13.

274.  Jaakko Hämeen-Anttila har i sin artikel 
i detta band fäst vår uppmärksamhet vid 
hur Wallin är mera kritisk till allt persiskt 
än till det som är arabiskt. Detta gäller 
också den ”smörja” perserna talar medan 
de arabiska dialekterna – som även de 
avviker starkt från klassisk arabiska – är 
Wallins stora passion.
Pers. shīrīn söt; ar. faṣīḥ klar, korrekt. 

Ingen har uttryckt detta med mera 
känsla än Willy Kyrklund: ”När den 
invaderande arabiskan brakade ihop med 
den sasanidiska persiskan, pehlevi, följde 
på kraschen trehundraårig tystnad. Ur 
denna tystnad uppstod på niohundratalet 
nypersiskan, enkel, smidig, mycket ljuv, 
mycket underbar. Till en början sedd 
över axeln för sin enkelhets skull, medan 
alla gubbarna pluggade arabiska för 
pinkära livet, som var så mycket finare 
och svårare, kunde intet hejda hennes 
skönhet att tillväxa. Att poesi måste 
skrivas på detta språk var ofrånkomligt, 
ty det var ju ett instrument som spelade 
blott man rörde vid det.” Kyrklund 1959, 
s. 71‒72. Den persiska ”smörjan” har ofta 
fått avsevärt välvilligare bedömningar 
än Wallins, både av personer som 
behärskar persiskan (Kyrklund ovan) och 
av personer som inte gör det. Nicolas 
Bouvier skriver vackert att ”Persian is 
warm, nimble and polite with a tinge 
of weariness: a language for summer”. 
Bouvier 2009, s. 176. 

275.  Hind eller al-Hind är det arabiska 
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uttrycket för Indien medan Sind är ett 
område vid Indusfloden som behärskades 
av muslimerna sedan 1000-talet och som 
i dag är en del av Pakistan.

276.  Enligt den arabiska historieskrivningen 
skickade profeten Muḥammad 628 
sändebud med brev till sex härskare i 
de omgivande länderna och erbjöd dem 
en möjlighet att acceptera islam som 
sin religion. Bland mottagarna fanns 
Persiens härskare Kisrā (Khusrau), 
Bysans härskare Qaiṣar (Caesar), 
Abessiniens Najāshī (Negus) och 
Egyptens ”härskare” al-Muqauqis 
(Kyros, kaukasiern). Trots att islamiska 
museer och privatsamlingar har 
”original” av dessa brev i sina samlingar 
måste vi konstatera att hela historien 
om sändebuden med brev till härskarna 
är fiktiv. Orsakerna till att den arabiska 
historieskrivningen kommer med denna 
historia har diskuterats mycket av 
västerländska forskare; för muslimerna 
är breven och brevväxlingsepisoden 
däremot autentiska. Den unge sayyidens 
uppfattning att ett brev räckte till för 
att erövra Iran är idealiserad, för enligt 
historieskrivningen rev shahen brevet, 
och Iran erövrades efter ett långvarigt 
krig. Beträffande breven, se al-Ṭabarī 
1961, s. 644‒657 (engelsk översättning 
1997, s. 98‒115); Vacca 1923‒25; Watt 
1981, s. 345‒347; Öhrnberg 1984, s. 300‒
301; om den muslimska synen på breven 
i allmänhet, se Hamidullah 1986; 
al-Khālidī 1997; beträffande brevet till 
Kisrā, se Hamidullah 1965; Kolesnikov 
1967; om en helt ny och revolutionerande 
datering av den arabiska erövringen av 
Iran, se Pourshariati 2008, s. 161‒285.

277.  Beträffande Shāhnāme, se s. 30 och 
kommentar 245. Ferheng är problematiskt 
då ordet farhang betyder ordbok och 
dessutom ofta används som synonym 
till det arabiska adab, allmänbildning. 
Eftersom Wallins värd åsyftar litteraturen 
på nypersiska kan Wallins förslag inte 
avse Frahang ī Pahlavīg, en pahlavi-
ordbok från förislamisk tid. Fadern 
ville alltså att hans son inte skulle läsa 
Shāhnāme eller annan äldre litteratur på 
nypersiska.

278.  Det som följer hos Wallin är en av de 
bästa beskrivningarna av den persiska 
kosthållningen. Alla tidiga kalifer börjande 
med abbasiderna (från 750) var ytterst
noga med vad de åt, och deras livmedikus 
viktigaste uppgift var att iaktta sin herres 
måltider. Vi kan läsa om kalifer som 
vägrade äta om inte deras läkare var på 
plats. Dessa läkare var dessutom delaktiga 
i den process i vilken de grekiska 
medicinska verken översattes till arabiska 
och vars följder vi kan se i Wallins 
anteckningar om persernas matvanor.
Den äldsta bevarade arabiska kokboken, 

Ibn Sayyār al-Warrāqs Kitāb al-ṭabīkh 
från 900-talet, är av betydelse även för 
vår kännedom om den förislamiska 
persiska kokkonsten under sasaniderna. 
Abbasidernas maktövertagande och 
förflyttningen av imperiets centrum 
från Damaskus till Baghdad innebar 
att hovet och överklassen antog den 
persiska kulturen som de fann den. 
Ungefär hälften av Kitāb al-ṭabīkhs 
recept på maträtter har namn som är av 
persiskt ursprung. De tidigaste persiska 
kokböcker vi har är från safavidernas  
tid, d.v.s. från 1500-talet och framåt. 
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Se Fragner 1984; Fragner 1994(b), s. 65;
Ibn Sayyār al-Warrāq 1987, engelsk 
översättning Nasrallah 2007.
Om risets betydelse i det iranska köket, 

se Fragner 1984, s. 337‒360 med tiotals 
olika recept på ”pelawen” som prisas så 
högt av Wallin; se även Browne 1984, 
s. 120 samt not; Hallenberg ja Perho 2010 
med recept; Zubaida 1994.

279.  Stadens centrum var den magnifika 
Meidān-i Shāh (”Shahplatsen”) 
byggd mellan 1598 och 1629 av shah 
‛Abbās I och upptagen på UNESCO:s 
världsarvslista. Den är 163 meter bred 
och 512 meter lång, med en yta på nästan 
90 000 kvadratmeter. Den jordnära Willy 
Kyrklund beskriver platsen efter att 
ha talat om hur en riktig karavanseraj 
består av fyra längor av eivāner (eller 
īwāner; välvda, åt ena sidan helt öppna 
rum): ”I själva verket är Meidān-i shāh 
ingenting annat än en karavanseraj i 
paradutförande.” Kyrklund 1959, s. 48‒49.

280.  Planen för Meidān-i Shāh eller som 
den också kallas Naqsh-i Jāhān har i 
århundraden förbryllat besökarna, såsom 
vi kan se även hos Wallin. Jason Elliot 
försöker sig på en lösning utgående från 
det gyllene snittet och illustrerar sina 
tankar med förtydligande ritningar (2006, 
s. 277‒304).

281.  Chihal-sitūn, fyrtio pelare, är namnet 
på en byggnad från shah ‛Abbās II:s tid 
(troligen färdigställd 1647‒1648) med 
utsökta historiska målningar. Den ligger 
vid en konstgjord bassäng och beskrevs 
av Annemarie Schwarzenbach 1939: ”In 
one of the lovely, sprawling gardens of 
the Persian city of Isfahan, at the end 
of a long pool that cuts through the 

rose beds like a waterway, lies a small 
palace they call ‛Chehel Sotun’. The 
name means ‛forty pillars’. And indeed 
the graceful, airy building consists of 
nothing but a grove of slender wooden 
pillars that strain up vainly like saplings 
trying to grow into the sky, supporting 
a flat, weightless roof; the back wall, 
colourfully decorated with marvellously 
delicate mosaic tendrils, fantastic flowers 
and stars, is barely visible in the muted 
cool of the columned hall. If you count 
carefully, though, there are only twenty 
pillars – and if you wonder then at the 
name ‛Chehel Sotun’, you need only 
follow the gardener to the far end of 
the waterway to see, at an other-wordly 
distance, the twenty pillars and their 
symmetrical, unbroken reflection.” 
Schwarzenbach 2011, s. 99.

282.  Den som följt Wallin så här långt 
har säkert märkt att Wallin inte var 
intresserad av antikviteter eller ruiner. 
Det persiska förfallet har av Christopher 
Sykes fångats i några meningar: 
”Persien är ett överväldigande och 
skräckinjagande minnesmärke över 
jordiska tings förgänglighet. [...] Persien 
är lika översållat med vrak som oceanens 
botten, och på avstånd är det inte lätt 
att avgöra om en viss ruin är från den 
makedoniska tiden, medeltiden eller 
nittonhundratalet.” Sykes 1947, s. 47. 

283.  Ar. talspr. ”kaththor allaho kheiroh” gud 
har utökat dess kvalitet.

284.  Ett i dag vid utkanterna av Isfahan 
beläget mausoleum, byggt 1316, med två 
senare byggda minareter, kända för att 
om den ena sätts i gungning av besökare 
gungar även den andra.

k o m m e n t a r e r
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285.  Tyvärr har vi inte kunnat identifiera 
denna vers och dess upphovsman. 
Troligen förislamisk poesi.

286.  En mycket överraskande åsikt då 
Shiraz efter 1791 hade reducerats till en 
obetydlig småstad och förblev det under 
nästan hela 1800-talet. Se Shahbazi, 
”Shiraz i. History to 1940”.

287.  Själva ryggraden i resandet inom den 
islamiska kulturkretsen utgjordes av 
de tusentals härbärgen som med jämna 
mellanrum på en beräknad dagsmarschs 
avstånd kunde hittas från al-Andalus 
till Indien. Två samtida (Pascal-Xavier 
Coste och Eugène Flandin, 1840‒1841) 
franska resenärers beskrivning kommer 
verkligheten nära, som Wallin också 
ställvis gör: ”The caravanserai is the 
oriental Inn. Alas! What an Inn! [...] 
There are no eager waiters, no engaging 
servants [...] no air-hole with reassuring 
smoke signals to welcome the traveller. A 
buffet is missing, mattresses are missing. 
Crumbling corridors introduce the 
voyager into empty and smoky rooms, 
where one lies down on the rotting straw 
to see one’s extremities become prey to 
a thick cloud of devouring insects.” Men 
de var även ett arv från svunna tider, 
eller som vår tids resenär Tom Schutyser 
har skrivit: ”[I]n northern Iran, these 
silent, solemn ruins of caravanserais 
languished in eerie, desolate, motionless, 
desert winter landscapes. They are a 
reminder of the prosperous eras of the 
Silk Road along which trade, inventions, 
diplomacy, religions and culture were 
exchanged between China, the Western 
world, the Middle East and Central 
Asia.” Se Williams 2009, s. 58; för citatet 

av Schutyser, se Fisk 2010. Schutysers 
svartvita fotografier av dessa khaner 
kan beundras i Lawler 2011, s. 16‒23. 
Hela denna resandets kultur med därtill 
hörande inkvartering under senantiken 
och medeltiden har uttömmande 
behandlats av Constable 2003.

288.  Ar. fī sabīl allāh på guds väg; ar. nadhr 
heligt löfte.

289.  Samma som kuss ummī på arabiska, 
se kommentar 188.

290.  Ar. abū sātir ordagrant övers. döljaren.
291.  Takht-i Jamshīd (”Jamshīds tron”) är det 

persiska namnet på Persepolis. Jamshīd 
är en mytisk regent av en likaså mytisk 
persisk dynasti.

292.  Pers. ziiareti shuma ḳabôl pilgrimsfärden 
(är) väl mottagen.

293.  Iliaden handlar om trojanska krigets 
slutskede och består av 24 så kallade 
sånger. Verket innehåller flera beskriv-
ningar av tvekamper mellan två hjältar, 
varav troligen den mest kända är tve- 
kampen mellan Akilles och Hektor, son 
till kung Priamos av Troja, som beskrivs i 
sångerna 21 och 22. Se Homeros 1999.

294.  Lat. movens sine gerum att röra på sig 
utan klagan; förutsatt att Wallin med 
gerum avser jerum från studentsången 
”O, gamla klang- och jubeltid”.  

295.  Sagan om Lailā och Majnūn uppstod i 
den arabiska litteraturen på 700-talet. 
Den kan betecknas som en arabisk 
motsvarighet till William Shakespeares 
Romeo och Julia. Berättelser om olycklig 
kärlek var mycket omtyckta hos araberna 
och tog sig uttryck främst i dikter och 
anekdoter. Ämnet för denna berättelse 
är Qais ibn al-Mulawwaḥ, hans kusin 
Lailā och deras kärlek. Lailās familj 
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gifter henne med en annan man och Qais 
förlorar sitt förstånd, han blir ”besatt 
av Lailā”, Majnūn Lailā. Enligt uppgift 
skulle han ha dött i slutet av 600-talet. 
En stor samling dikter som går i Majnūn 
Lailās namn har bevarats, men redan 
på 800-talet uppstod dubier och i dag 
anser forskarna att dikterna är exempel 
på tidig arabisk folkpoesi. De målningar 
Wallin såg är från en utveckling av temat 
i episk form hos perserna. Det måhända 
kändaste verket av detta slag är författat 
av Niẓāmī-ye Ganjavī (d. 1209). 
Se Hämeen-Anttila 2007, s. 14‒17; Toll 
2002, s. 52‒54.

296.  Pers. aḥwâl sharifi shuma hur står det till 
med er?

297.  Pers. iltifât-i shuma ziʽadeh ni är ytterst 
vänlig.

298.  Pers. iltifât-i eller lutf-i shuma kem 
neshoped hoppeligen minskas inte er 
uppmärksamhet eller favör.

299.  Pers. ḳadam-i shumâ bâlâi tscheshra ert 
steg över ögat.

300.  Ar. lā ikhtiyār wa-lā tajwāz wa-amr bain 
al-amrain. Uttrycket är troligen korrekt 
översatt av Wallin, men vanligen läser 
man hos shiiterna början som lā jabr 
wa-lā tafwīd (som variant även lā jabr 
wa-lā ikhtiyār). 

301.  Schackspelets ursprung är omtvistat. 
Indien, Persien och Kina har alla sina 
förespråkare. Enligt den kanske mest 
omfattade teorin kom spelet från Indien 
till Persien under sasanidernas tid. Men 
med säkerhet förekom schack i landet 
först efter den arabiska erövringen. 

302.  Trots den reslust som driver persern ut 
på färder till mer eller mindre heliga mål 
är det inte alla förunnat att resa. Skivor 

gjorda av jord från heliga orter är en 
omtyckt present till dem som stannat 
hemma och som nu vid sin bön kan 
beröra den heliga jorden från Karbalāʼ, 
al-Najaf eller Mazār-i Sharīf, i detta 
fall sammanpressad till en sexhörnig 
skiva, men det finns även runda. Även 
för den som gjort pilgrimsfärden kan det 
vara uppbyggande att hemma kunna be 
i fysisk kontakt med den heliga ortens 
jord.

303.  En ypperlig definition på lūṭī, pl. alwāṭ, 
lyder så här: ”usually glossed in Persian-
English dictionaries as ’rascal; rogue’ 
or worse [h.e. paederast, sodomist], but 
often used with generous and chivalrous 
connotations which are suggestive of an 
urban Robin Hood.” Jamālzādeh 1983, 
s. 295. 
Definitionen passar utmärkt på in 

på den man som Wallin här beskriver. 
Ursprunget till detta lūṭīskap kan följas 
tillbaka till timuriderna (1370‒1507). Den 
grupp av människor som Wallin beskriver 
(ar. ḥaḍarāt-i alwāṭ) är ett fenomen 
med början i Persiens 1800-talshistoria. 
De betecknas vanligen helt enkelt 
som huliganer, och som Willem Floor 
konstaterar är skillnaden mellan en Robin 
Hood och en vanlig rövare oftast svår 
att definiera. Mīrzā Ḥusain Khān har i 
sin Jughrāfiyā-yi Iṣfahān (Tehrān 1963) 
räknat upp de olika typerna av alwāṭ 
vid mitten av 1900-talet. Han nämner 
sex olika grupper vilka alla är ”witty, 
facetious, subtle and saucy”. Men  
”[t]here is another kind of lūṭīs. They are 
cruel, bloodthirsty, rebellious, drinkers 
of wine, slanderers, gamblers, pederasts, 
adulterers and thieves. The number of 

k o m m e n t a r e r

WALLIN V.indd   477 1.12.2014   11.35



G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

478

these kind of lūṭīs has always been large 
in Iṣfahān. [...] God be praised, they have 
all been exterminated by the might of the 
everlasting empire, so that no trace of 
them has remained.” Se Floor 1971, 
s. 103‒120, citatet av Mīrzā Ḥusain Khān 
på s. 119‒120.

304.  ”Det är ett gott bevis på rövarlitteraturens 
av måleriet påverkade italianisering, 
att tyska dussinförfattare, när de ville 
dikta i tidens stil, lät sina banditer röra 
sig i en italiensk naturomgivning. [...] 
Rövaren framför alla andra var och borde 
vara en italienare. Detta hade länge 
varit en allmän uppfattning, och denna 
uppfattning blev orubbligen fastslagen 
efter det fru Christiane Goethes broder 
Christian August Vulpius [1762‒1827] 
år 1798 utgivit sin roman Rinaldo 
Rinaldini.” Hirn 1941, s. 58‒61, 315, 
citatet s. 58. 
En fullständig svensk översättning 

utkom 1801 och hade tydligen lästs av 
såväl Wallin som Zacharias Topelius, 
som skrev barnpjäsen Rinaldo Rinaldini 
eller Rövarbandet.

305.  Ar. muḥarram den första månaden i den 
islamiska månkalendern. Kalendern 
räknar år efter profeten Muḥammads 
flykt från Mekka till Medina 622.

306.  al-Ḥusains död i maktkampen mot 
umayyaderna i Karbalā’ 680 är den 
shiitiska historiens och mytologins 
centrala händelse. Willy Kyrklund på  
väg till Ṭabas upplever i bussen en 
klagosång (ar. ta‛ziya) som handlar 
om profetens dottersöner al-Ḥasan 
och den nu sörjda al-Ḥusain, som dött 
martyrdöden den 10 muḥarram. Kyrklund 
skriver om hur al-Ḥusains levnad 

erbjuder ett tacksamt ”martyrologiskt” 
stoff: ”Det har också utnyttjats. Den 
10 muharram, dagen för massakern 
vid Karbalāʼ, är den religiösa fest- och 
sorgedagen framom andra i Persien ‒ 
passionsspelens dag. I livstiden hade 
varken Hasan eller Husein någonting 
att göra med perserna. Att de sedermera 
blev persiska nationalhelgon är en 
lång historia, en del av shi‛iternas 
historia, som är en historia med många 
kråkfötter. Det är också en historia om 
människohjärtat.” Tilläggas kan att det 
är oklart om hela Karbalā’-episoden 
överhuvudtaget ägt rum, men sådant är 
av föga betydelse vid mytbildning.

  Se Kyrklund 1959, s. 54‒58, citatet s. 57 f.; 
se även kommentar 213.

307.  Passionsspelet ta‛ziya skildrar de 
dramatiska händelserna i shiiternas historia 
med fokus på al-Ḥusains martyrskap 
och lidande i Karbalā’, det som Torsten 
Hylén kallat myten om Karbalā ̓-dramat. 
Den finländske orientalisten Ivar Lassy 
(1889‒1937?; dog i Stalins utrensningar) 
försvarade 1916 en doktorsavhandling 
om den rituella helhet varav ta‛ziya är en 
del. Följande år utkom en populariserad 
version på svenska. Ar. rauḍa sjungna 
martyrtexter. Se Hylén 1997, 2007, 2011; 
Lassy 1916, 1917. Thomas Wulff skriver 
som bäst en biografi-roman över Lassy i 
tre volymer av vilka två redan utkommit 
2006 och 2012.

308.  Maslenitsa eller smörveckan är veckan 
som föregår fastan inom ryska ortodoxa 
kyrkan. Smörveckan firas i hela Ryssland, 
men speciellt S:t Petersburg var känt 
för sitt firande som antog karaktären av 
en karneval. Fram till 1830-talet ägde 
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firandet rum på den frusna Neva, men 
därefter flyttades det till de öppna torgen 
vid Amiralitetet och Isakskatedralen.  
På festplatsen fanns karuseller och gungor, 
och det berömda isberget byggdes. 
Vidare förekom bodar där dockteatrar, 
lindansare, trollkarlar o.s.v. uppträdde.  
Se Stürickow 1990, s. 279–284.

309.  I moskén borde finnas en minbar 
(uttalas mimbar), den trappliknande stol 
från vilken imamen läser predikan vid 
fredagens middagsbön.

310.  Julius Caesar är en tragedi skriven av 
William Shakespeare (1564–1616) om 
mordet på den romerske kejsaren Julius 
Caesar (ca 100–44 fvt). 

311.  Den nionde akten i Shakespeares 
The Tragedy of Hamlet, Prince of 
Denmark inleds med en dialog mellan 
Hamlet och en av skådespelarna som 
kommit till hovet i Helsingör. Hamlets 
råd till skådespelaren går i stort ut på att 
vara så naturlig som möjlig och undvika 
olika former av manér. 

312.  Lat. mirabile dictu förunderligt att säga.
313.  Muḥammad ibn Khāwand Shāh (1433–

1498), bättre känd som Mīrkhwānd, är 
främst ihågkommen för sitt omfattande 
historieverk Rauḍat al-Ṣafā. Se Browne 
1956(b), s. 431‒433. 

314.  Persien är vallfärdernas förlovade 
land. Det är inte bara heliga män och 
kvinnor som får vallfärdarna i rörelse, 
det gör i högsta grad även landets poeter 
vars gravar alltid har varit ett av de 
populäraste vallfärdsmålen. Irans s.k. 
islamiska revolution 1979 försökte göra 
slut på vallfärder till dessa som man 
uppfattade som världsliga mål. Ett skäl 
till den avoga inställningen var också 

att de flesta stora namn i äldre persisk 
litteratur var sunniter. 
Sa‛dīs och Ḥāfiẓ gravar ligger öster 

om Shiraz. Grundaren av den kortvariga 
pahlavidynastin (1925‒1979) Riza Shāh 
lät bygga präktiga mausoleer över bägge 
gravarna 1935. ”Bortom [ett mausoleum] 
ligger Hafiz och Saadis trädgårdar vilka 
hyser respektive poets grav och många 
andra lika ljuvliga med sina cypresser, 
pinjer och apelsinträd översållade av vita 
duvor och sparvorkestrar.” Kyrklund 
1959, s. 30.
Hos Browne kan vi läsa en beskrivning 

av hur Sa‛dīs grav såg ut 40 år efter 
Wallins besök. Se Browne 1984, s. 303‒308; 
Byron 2003, s. 165.

315.  Stackars Sa‛dī hade oturen att leva vid 
en tidpunkt då större delen av perserna 
ännu var sunniter. Det var safavidernas 
maktövertagande 1501 som gjorde landet 
till den shiismens fästning det är än i dag.

316.  Ḥāfiẓ egen förutsägelse har förverkligats: 
”When thou passest by our tomb, seek a 
blessing, for it shall become a place of 
pilgrimage for the libertines of all the 
world.” Ḥāfiẓ grav har kort beskrivits i 
kommentar 314, och William Francklin 
skildrar hur shirazborna gör en utflykt 
till poetens grav på 1780-talet (Blow 
2007, s. 207‒208). Enligt Henri Forss 
passade Riza shah på att mäta poetens 
kranium när det nya mausoleet byggdes 
1935, en tid då man letade efter äkta 
arier. Detsamma berättas om Avicennas 
kranium i Hamadān vid byggandet av 
mausoleet där (jfr. kommentar 41). 
Eugène Flandin (1809‒1889) gjorde 
1840 en teckning av mausoleet, som 
Wallin såg det (Hämeen-Anttila 2014, 
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s. 102‒103), och hos Browne kan vi läsa 
en beskrivning av hur graven såg ut vid 
tidpunkten för Wallins vallfärd dit och 
av de inskriptioner som då prydde den 
(Browne 1956(b), s. 311; Browne 1984, 
s. 306‒307). Flera resenärer som besökte 
Shiraz har stannat vid Ḥāfiẓ grav för 
att recitera hans dikter i original eller i 
översättning: Elliot 2006, s. 249 ff.; Forss 
2010, s. 54 ff.; Molavi 2002, s. 145 ff. 
I dessa skildringar finns även fotografier 
av mausoleet. 

317.  Sedan Ḥāfiẓ död 1390 har Ḥāfiẓ och Sa‛dī 
stridit om persernas hjärtan, såsom 
Wallin konstaterar. Men, såsom Jaakko 
Hämeen-Anttila skriver i sin inledande 
artikel i detta band, medan Wallin talar 
varmt om Sa‛dī har han mycket lite att 
säga om Ḥāfiẓ, vars dikter troligen var 
för svåra för honom. I sin text om den 
persiska litteraturen noterar Hämeen-
Anttila att Ḥāfiẓ har utgått som segrare 
ur denna kamp och blivit utropad till 
nationalpoet. Den engelske orientalisten 
Edward G. Browne spelade i detta 
sammanhang en inte alldeles obetydlig 
roll. Det kan väl vara så att Ḥāfiẓ i 
dag är den mera citerade, men att den 
persisktalande världen talar samma språk 
som Sa‛dī skrev för 750 år sedan beror 
på hans föredömlighet. Om Ḥāfiẓ, 
se Dabashi 2012, s. 3; Ferdowsi 2008.

318.  Ḥusain Vā‛iẓ-i Kāshifīs (d. 1504/05) 
Anvār-i Suhailī är den nypersiska 
versionen av Kalīla wa-Dimna, som 
Ibn al-Muqaffa‛ (d. ca 757) översatte 
från mellanpersiska till arabiska. Det 
är frågan om en ursprungligen indisk 
fabelsamling skriven på sanskrit från 
300-talet fvt eller tidigare. Från 900-talet 

och framåt tillkom ett antal persiska 
nytolkningar på både prosa och vers. 
År 1745 blev verket för första gången 
tolkat till svenska. Under 1900-talet 
översattes det till svenska två gånger: av 
Eric Hermelin 1938–1942 (3 band) och 
av Lotty Berencreutz 1993. Se Browne 
1956(b), s. 441, 463, 504; Kronholm 1995, 
s. 172–173.

319.  Ar. al-kīmiyā’ kemi. Under 1800-talet 
var alkemins främsta mål att försöka 
framställa guld. 

320.  Lloyd Ridgeon har beskrivit denna 
institution på följande sätt: ”The zūrkhāna 
is perceived to be an old Iranian 
institution where ʼancient sports’ are 
performed in an environment of ideal 
ethical behaviour in which the normal 
social structures are transcended by 
social levelling. The ritual exercises are 
interpreted in different ways, and this 
multivocality lends itself to multiple 
identities among Iranians.” Ridgeon 
2007, s. 243. Eftersom Wallin inte 
beskrivit denna förislamiska, genom 
århundradena oförändrade institution 
måste vi nöja oss med några andra 
skildringar som kan läsas i Blow 2007, 
s. 206‒207 (1780-talet); Elliot 2006, 
s. 179‒181, 366‒367; Jubber 2010, s. 176 ff. 

321.  Vid tidpunkten för Wallins besök var
Būshihr eller Būshir Persiens viktigaste 
hamnstad. Wallin gör det logiska 
antagandet att stadens namn ursprungligen 
var Abū Shīr, som i folkmun blivit Būshir, 
men den rätta formen är Būshahr. Staden 
har i likhet med andra orter vid Persiska 
viken alltid haft en stor ursprungligen 
arabisk befolkning, persiska araber, 
‛arab-i ‛ajam. Se Barthold 1984, s. 163‒164;
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dagens Būshahr med dess kärnkrafts-
reaktorer beskrivs i Forss 2010, s. 78 ff.

322.  ”Luri is best classified as a language 
continuum between Kurdish and Farsi 
varieties, and is itself composed of three 
distinct languages: Luristāni, Bakhtiāri 
and Southern Luri.” Anonby 2003, s. 182.

323.  Pers. fedâi shuma ert offer!; pers. nûshi 
gân-i shumâ en skål för ert liv!

324.  Shejken är Sa‛dī och Khojan Ḥāfiẓ.
325.  ”Shirazvinet är snarast av vit typ, men 

tämligen dunkelt i färgen och tämligen 
alkoholstarkt. Tämligen dunkelt i färgen, 
kärvt och tämligen rusande, tämligen 
dunkelt och tämligen beskt i smaken 
som gurksaft eller som en mongolisk 
skönhets läppar.” Kyrklund 1959, s. 92. 
Trots den islamiska revolutionen 1979 
tillverkas vin ännu på traditionellt vis i 
Shiraz. Mitri Faravashi, iranier verksam 
i Kalifornien med Pinot Noir, berättar 
att vin fortfarande görs i Shiraz ”using 
traditional techniques of stomping the 
grapes on roofs by only virgin women’. 
McGovern 2014, s. 20.
Iranska emigranter i Australien i mitten 

på 1980-talet fann att man i Australien 
framställde rödvin på en druva kallad 
Shiraz, och man såg detta som Irans gåva 
till mänskligheten. En historia uppstod 
om hur en sufi från Shiraz skulle ha hämtat 
den första vinrankan till Australien. Men 
faktum är att Shirazdruvan är genetiskt 
identisk med Syrahdruvan som odlats i 
Frankrike åtminstone sedan 1300-talet 
(somliga säger romartiden). Enligt Roger 
Scruton finns det också vid Rhôneflodens 
stränder de som tror att korsriddarna 
hämtade druvan från Shiraz. Se Fragner 
2014, s. 257‒258; Scruton 2009, s. 83.

326.  Boktryckarkonsten var ett orosmoment 
överallt i den islamiska världen. 
Ursprungligen var man kanske främst 
oroad över den religiösa litteraturen och 
motsatte sig tryckandet av bl.a. Koranen 
– man ansåg att dess handskrivna 
original fanns hos gud i himlen och att 
inget tryckalster kunde återge den. Men 
man oroade sig även, som här, över 
att kalligraferna skulle bli sysslolösa. 
Sultan Bāyazīd utlyste redan 1485 
ett förbud mot tryckta publikationer 
överhuvudtaget inom det osmanska riket; 
förbudet gällde dock inte judarna som 
efter 1490 kunde trycka sina hebreiska 
skrifter även i Konstantinopel. 1712 
gick de religiösa lärda med på att andra 
böcker än de religiösa kunde tryckas. 
Koranen, Korankommentarer, hadīth-
samlingar samt teologi (ar. kalām) 
förblev ännu länge någonting som 
bara kalligraferna fick framställa. Lane 
skildrar utgående från sina upplevelser 
i Kairo på 1820- och 1830-talen hur 
problematiskt boktryckandet fortfarande 
var för en troende muslim över hundra 
år senare. Det förunderliga är att man 
i Egypten tryckte amuletter med citat 
även från Koranen redan på 800- eller 
senast 900-talet. I vilken mån den 
träsnittsteknik som användes var ett lån 
från Kina, där man redan på 600-talet 
tryckte böcker, och i vilken mån det 
europeiska blocktrycket i slutet av 1300-
talet fick sin inspiration från Egypten, 
är öppna frågor. Kinesisk påverkan 
kan inte uteslutas eftersom även själva 
papperstillverkningen hade hämtats 
därifrån till Baghdad under 700-talet. 
Jonathan Bloom har i en intressant artikel 
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hävdat att man i stället för att tala om 
Sidenvägen borde tala om Pappersvägen 
då papprets betydelse var så mycket större.
I själva verket har vi ett prejudikat 

för det osmanska förbudet att trycka 
böcker när den nordafrikanske teologen 
Ibn Marzūq utfärdade en fatwa i början 
av 1400-talet där användningen av 
europeiskt importpapper förbjöds. 
Européerna hade under 1100-talet lärt 
sig av araberna att tillverka papper, 
och några sekel senare exporterade 
man papper till den arabiska världen i 
sådana mängder att den lokala pappers-
tillverkningen var hotad. Beträffande 
den svåra övergången från handskrivna 
böcker till tryckta, se Mahdi 1995, 
s. 1‒15; om osmanernas förhållande till 
tryckta böcker, se Lane 1998, s. 219;
Pedersen 1946, s. 131‒140; om blocktrycket 
i Kina, se Barrett 2008, i arabvärlden, se 
Bulliet 1987, i Persien, se Bloom 2001, 
s. 219; om ”Pappersvägen”, se Bloom 
2005; om pappret i den islamiska världen, 
se Bloom 2001; Loveday 2001; Monro 
2014; om förbudet mot europeiskt papper, 
se Halevi 2008.

327.  Borhān-e Qāṭeʽ är namnet på en persisk 
ordbok sammanställd i Indien av 
lexikografen  Muḥammad-Ḥusain ibn 
Khalaf Tabrīzī 1651. Han skrev under 
namnet Borhan. Upplagan Wallin köpte 
var från 1832.

328.  Pers. aj kuh pendga reft wa der kipolei 
oj, när de femtio har gått är du ... (?).

329.  Ar. talspr. ”aldyniâ ma hi ʽalâha wânâ”.
Wânâ gör uttrycket svårt att översätta, 
men utgående från kontexten är betydelsen 
ungefär ”man har inte en lugn stund i 
denna värld” eller möjligen ”världen blir 

inte bättre oberoende av hur mycket man 
klagar”. 

330.  Shūshtar eller Shūstar (det historiska 
arabiska namnet är Tustar) är en stad i 
provinsen Khūzistān, som gränsar till 
Irak. I provinsen bor araber med arabiska 
som modersmål och det är dessa Wallin 
kallar arabperser. Se Barthold 1984, s. 188 
och not 44.

331.  Ur George Gordon Byrons (1788–1824) 
”Childe Harold’s Good Night”, som ingår 
i verket Childe Harold’s Pilgrimage, 
canto I. Den nionde strofen lyder: “And 
now I’m in the world alone, / Upon the 
wide, wide sea: / But why should I for 
others groan, / When none will sigh for 
me? / Perchance my Dog will whine in 
vain, / Till fed by stranger hands; / But 
long ere I come back again, / He’d tear 
me where he stands.” 

332.  För Wallins sjöfärd med ångbåten 
”la Seine” från Le Havre till Rouen, 
se Wallin 2010, s. 106–108.

333.  Anders Wiklund från Gamlakarleby 
var kapten på fartyget ”Active” med 
vilket Wallin färdades från Marseille till 
Konstantinopel 23/10–26/11 1843. För 
denna färd, se Wallin 2010, s. 138–167.

334.  För brevet där Geitlin skriver om dessa 
rykten, se Wallin 2012, s. 342.

335.  Den så kallade Hannibalsfejden 
utspelades vi den svensk–norska gränsen 
1644–1645. Striderna har namngivits efter 
de norska truppernas ledare, ståthållaren 
Hannibal Sehested (1609–1666). Sehesteds 
trupper bestod till stor del av bönder.

336.  Kroisos (ca 595–547 fvt) var Lydiens 
sista kung och är känd som en rik och 
högmodig härskare.

337.  James Felix Jones (1813–1878) var 
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en betydande gestalt inom den nya 
vetenskapen assyriologi. Jones hade 
följt med Rawlinson till Bīsitūn/Bisutūn 
1844 där denne kopierade resten av 
den fornpersiska inskriptionen och 
hela den elamitiska versionen som inte 
blivit kopierad vid det tidigare besöket 
1836‒1837 (se kommentar 6). När Wallin 
skriver att Jones var ”sysselsatt med att 
uppgöra en praktfull karta öfver hela 
Tigris o. Euphrates flod land” överdriver 
han en smula, för de kartor som Jones 
höll på med var ”excellent maps of 
Niniveh, of Nimrud and of the Assyrian 
heartland”. Se Adkins 2004, s. 139‒151; 
Mitchell 2008, s. 382 och not 49. Kartan 
över Nineve finns återgiven i Larsen 
1996, s. 201.

338.  Efter att ha blivit professor i orientalisk 
litteratur 1835 hade Gabriel Geitlin i 
sin undervisning i persiska använt sig 
av Friedrich Wilkens Institutiones ad 
fundamenta linguae Persicae, cum 
Chrestomathia et Glossario (1805). 
Missnöjd med boken började han 1839 
utarbeta en egen persisk grammatik som 
blev färdig 1845. Principia grammatices 
Neo-Persicae cum metrorum doctrina 
et dialogis Persicis blev väl mottagen 
av tidens främsta orientalister, bl.a. av 
Jules Mohl, H.L. Fleischer, Friedrich 
von Spiegel, Bernhard Dorn och Johann 
August Vullers. 

339.  Eng. cuneiform kilskrift. De i de södra 
delarna av Mesopotamien bosatta 
sumerernas skrift (ca 3500 fvt), som i sina 
senare former kallas kilskrift, åstadkoms 
genom att man i lera tryckte in tecken 
med ett spetsigt verktyg. Denna skrift 
övertogs cirka 2350 fvt av akkaderna 

i norra Mesopotamien som talade ett 
semitiskt, med sumeriskan helt obesläktat 
språk. Det innebar också en förenkling 
av skriftsystemet. Under sumerernas tid 
fanns det flera tusen olika tecken, men 
akkaderna reducerade antalet till omkring 
sexhundra. Kilskriften övertogs av flera 
olika folk i Mellanöstern som talade ett 
antal olika språk. Den första varianten 
av kilskrift som blev tolkad var den 
fornpersiska. Den tyske språkforskaren 
Georg Friedrich Grotefend lyckades 1802 
i en så kallad trilingv, en text skriven på 
tre språk som kopierats i Naqsh-i Rustam 
nära Persepolis av Carsten Niebuhr 1778, 
tolka regentnamnen i den fornpersiska 
varianten av kilskrift. 1846‒1847 
gjorde sir Henry Rawlinson det slutliga 
genombrottet i att läsa de fornpersiska 
texterna. Se kommentar 6; Adkins 2004, 
passim; Harbsmeier 1992, s. 23‒59; 
Wikander 2006, s. 37‒75, 169‒183.

340.  Hamnstaden Alexandria hade ingen 
karantän före mitten av 1800-talet, 
och epidemier av kolera och böldpest 
spreds därifrån vidare till det övriga 
Egypten. Mellan 1707 och 1844 härjade 
allt som allt 59 pestepidemier i staden. 
Som ett resultat av sanitära åtgärder 
under Muḥammad ʽAlīs regeringsperiod 
förekom böldpest inte i Egypten efter 
1844. Se Reimer 1997, s. 29, 72.

341.  Ar. mā‛a al-salāma. En avskedsyttring av 
den som blir kvar, motsvarande adjö.

342.  al-Kāẓimain, i dag en del av Baghdad, 
var en gång en stad belägen utanför 
Baghdad. Dess betydelse och ståtliga 
moské kommer sig av att den sjunde 
shiitiska imamen Mūsā al-Kāẓim 
och hans sonson den nionde imamen 

k o m m e n t a r e r
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Muḥammad al-Taqī residerade i staden. 
al-Kāẓimain betyder de två al-Kāẓims 
(moské), såsom Wallin skriver. Moskén 
är en av de heligaste för shiiterna och då 
professor William R. Polk besökte den 
på 1950-talet under poliseskort undrade 
man om han inte var rädd. På frågan 
varför han borde vara rädd berättade 
man honom att en icke-shiitisk muslim 
föregående år hade blivit ertappad och 
lynchad i moskén. Byggandet av moskén 
i dess nuvarande form påbörjades 1515. 
Se Polk 2013, s. 145.

343.  Ar. min hāk al-diyār från; ar. qashsh ditt 
och datt.

344.  Pers. tu tsché dânî ḳadr-i âb ké der kenâr-i 
furatî hur skulle du kunna uppskatta 
värdet på vatten då du är på stranden av 
en brusande flod/Eufrat (furāt-i).

345.  Ar. mā bi-yadī ḥīla ingenting jag kan 
göra åt saken.

346.  Ar. talspr. ”tashôf kheir in shâ allah” om 
gud så vill kan det båda gott.

347.  Ar. mā yaqta‛ al-bilād ghair al-māshī 
bil-lail bara den far över landet som reser 
om natten.

348.  Lat. ordspråk nihil ex omni parte beatum 
ingenting är helt och hållet lyckligt. 

349.  Ar. ‛alā bāb allāh sätta sin tillit till gud. 
350.  Ar. anta ṣādiq ja ḥājj du talar sant, o pilgrim.
351.  Ar. talspr. ”o bashshirak bilkheir ja ḥâgg” 

och jag kommer med ett gott budskap till 
dig, o pilgrim.

352.  Ar. talspr. ”ʽalā ḳarafīṣnā” sittande på 
våra hälar. 

353.  Ar. allāh yaqṭa‛ āthārahum måtte herren 
skära av deras spår.

354.  Ar. talspr. ”ja allah ʽalà bâbek ja karîm” o 
gud, vi sätter vår tillit till dig, o gud.

355.  Endast prästerskapet hade tillträde till 

de inre delarna av de fornegyptiska 
templen och det var de som upprätthöll 
kulten. Varför prästerna skulle ha varit 
speciellt tysta är svårare att förklara, men 
eventuellt åsyftar Wallin här den tystnad 
som vanligen råder på heliga platser. 

356.  För Wallins vistelse vid källan Bāʽij, se 
Wallin 2013, s. 90, 229–230, 272.

357.  Ar. talspr. ”gauna mughîrîn” anfallare.
358.  Ar. talspr. ”ja râʽi dhalûl roddeha gâi 

ʽalà raḳabatek” o dromedarryttare vänd 
om henne hit vid din nacke; ar. talspr. 
”ḥawwâl ʽonha” stig av!

359.  Ar. talspr. ”mán hi ʽändo” hos vem 
hamnar mitt ök?; ar. talspr. ”ʽând Romeiḥ 
bni Ḥoleyil alkhaḍar” hos Romeiḥ bni 
Ḥoleyil alkhaḍar.

360.  Ar. talspr. ”ḥallet albaraka” önskan om 
välsignelse; ar. ‛alā al-‛ain wal-ra’s 
gladeligen; ar. yā ibn akhī o min brorsson.

361.  Ar. talspr. ”barak allahu lek fîh” guds 
välsignelse till dig.

362.  Ar. talspr. ”wallah meskîn alrigâl hadha 
bes jaḍḥak” denna stackars man bara 
skrattar.

363.  Ty. smaklig måltid! 
364.  Motsvarande små häften med dagsnotiser 

och anteckningar om väderleks-
förhållanden har lyckligtvis bevarats och 
utgivits såväl i band 4 som i detta band 
(se Anteckningar på svenska med arabisk 
skrift).

365.  Ar. khaṣā fī wujūhihim testiklar i deras 
ansikten.

366.  Ar. ‛aṭṭāsh törstande, en som behöver 
mycket vatten; ar. ṣabbār tålmodig, 
uthållig.

367.  Ar. al-maktūb mā minhu mahrūb man 
kan inte undgå sitt öde.

368.  Den svenska författaren och hushållerskan 

WALLIN V.indd   484 1.12.2014   11.35



485

Cajsa, egentligen Anna Kristina, Wargs 
(1703–1769) kokbok Hjelpreda I hushåll-
ningen för unga Fruentimber (1755).

369.  Brevet daterat 15/4 1849 som Wallin 
skickade till Geitlin från Baghdad är 
skrivet med synnerligen liten handstil. 
Även insidan av kuvertet som brevet 
skickades i är fullskrivet. För utskriften 
av hela brevet se s. 259–383 och för en 
bild av kuvertet se s. 424 i detta band. 

370.  Citatet är enligt traditionen Jesu ord och
förekommer i Matteus (7:1) och Lukas 
(6:37) evangelium i Bibelns Nya 
Testamente.

371.  Den så kallade Polyglottbibeln 
publicerades 1517 och innehöll bl.a. 
kritiska utgåvor av alla Bibelns böcker på 
originalspråk, d.v.s. hebreiska, arameiska 
och grekiska. 

372.  Äv. kaldeiska. Tidigare användes kaldeiska 
felaktigt som beteckning för den väst-
arameiska dialekt (bibelarameiska) som 
förekommer i Gamla Testamentet.

373.  Den tyske semitisten och teologen 

Wilhelm Heinrich Friedrich Gesenius 
(1786–1842) utgav flera lexikala verk, 
bl.a. Hebräisches und chaldäisches 
Handwörterbuch über das Alte Testament 
(1812).
Den tyske orientalisten Julius Fürst 

(1805–1873) skrev verk om semitiska 
språk, som t.ex. Lehrgebäude der 
aramaischen Idiome (1835) and 
Concordantiae librorum Sacrorum 
veteris Testamenti Hebraicae et 
Chaldaicae (1837–1840). 

374.  Lat. bona causa gott förstånd.
375.  Lat. ordspråk oculi plus vident quam 

oculus flera ögon ser mer än ett.
376.  Efter den arabiska expansionen på 

630- och 640-talen började de nya 
makthavarna slå mynt som efterliknade 
existerande bysantinska och sasanidiska 
mynt, de i silver kallades för dirham och 
de i guld för dīnār.

377.  Lat. ad notam att lägga någonting på 
minnet.

378.  Lat. hucusque ineditum hittills inte utgivet. 

k o m m e n t a r e r
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A

a la glace   fr. à la glace glass
ʽabà/ʽabâje   ar. ʽabāʼa yllemantel   
ʽabd al/olmaulà   ar.  ̔Abd al-maulā Wallins 

namn under resan 1848–1849
Abstecher   ty. avstickare
accord   ackord här: tjänsteköp   
adagio   långsamt tempo
adhân   ar. adhān kallelse till bön
afbräck   avbräck skada, förlust
agha   turk. herre, mästare
agore   ar. ajīr, pl. ujarā’ arbetare, tjänare, 

legohjon
aḳâl   ar. ‛iqāl band som håller huvudduken på 

plats   
akho   ar. akhū bror 
ʽaḳôl se aḳâl
akropolis   akropol befäst stadskärna
aln   längdmått, 59,38 cm
alun   dubbelsalt av kalium och aluminium, 

vanlig som läkemedel
alwât se lûṭî
ambâr   ar. anbār cistern, förråd
ʽamod   ar. ‛amūd kolonn, pelare
angûristân   pers. druvplats, vingård
anstart   ty. anstatt i stället för   
antiphlogose   antiinflammatorisk
ʽaraḳ   ar. ‛araq arrak, brännvin
Argus   Argos mytologisk jätte med hundra 

vakande ögon   
ʽârif   ar. ‛ārif, pl. ‛urafā’ mystiker; här: ateist 

Ordförklaringar

 Förklaringarna berör  svenska eller  främmande ord skrivna med  latinska bokstäver. Sök-
ordet är enligt originaltexternas stavning  i singularis med  liten begynnelsebokstav.  I de fall 

en normalisering är nödvändig står den i kursiv efter sökordet, förutom persiska ord vilka endast 
återges i Wallins originalversion. Den arabiska artikeln (al/ol) påverkar inte sökordets placering 
i registret. 

arnaut   turk. arnavut alban
arṭa   ar. arṭā buske (Calligonum polygo-

noides)   
asa foetida   asafoetida äv. dyvelsträck, ört 

med stark odör   
asallim ʽaleikum se selam ‛alaikum    
ʽashôra   ar. ‛āshūrā’ tionde dagen i månaden 

muḥarram; här: al-‛ashr de tio första   
   dagarna av muḥarram   
ʽaṭà   ar. ‛aṭā’ blodpenning   
attisk   något som har med fornida Athen el. 

Attika att göra
aulija/awliiâ se vali   

B

bakhîl   ar. bakhīl girig, snål   
bakhtiiari   bakhtiar shiitisk stam från sydvästra 

Persien
bala khané   pers. rum, galleri el. balkong 

högst upp i ett hus 
balghami   ar. balghamī den flegmatiska 

människotypen inom humoralpatologin   
baljôs   från it. bailo urspr. titel för venetianska 

diplomater i Konstantinopel, senare äv. för 
     andra länders diplomater i hela Orienten 
banco   åld. här: bank
baraket   ar. barka kamelens knäfallande   
bârid   ar. bārid kall   
bârkhané   pers. tält el. överdrag på pålar som 

WALLIN V.indd   489 1.12.2014   11.35



G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

490

skyddar bagage från regn  
bashsharni   ar. bashshara förkunna det goda 

budskapet; här: förkunna för mig   
basin   fr. bassin bassäng   
bawwâḳ   ar. bawwāq förrädare 
bazar   ar./pers. bāzār basar   
beduwân   ar. badawān äkta beduiner, verkliga 

nomader
beefstek   eng. beefsteak biff   
beh   pers. äpple   
bekkâr   pers. anspråkslös koja täckt av palm-

blad
belvederes   it. belvedere utsiktsplats   
benà   ar. banā bygga   
beställning   här: anställning, tjänst
billet   fr. kort brev, meddelande
bimathal   ar. bi-mathal tala i metaforer   
bismillah   ar. basmala att uttala bismillāhi 

al-raḥmāni al-raḥīm i guds den barmhärtige 
     förbarmarens namn   
bispringa   bistå, hjälpa   
björn   här: fordringsägare
boksynt   boklig bildning 
bon-hommie   fr. bonhomie godmodighet
bon-mot   fr. vitsighet   
boreida   ar. buraida, diminutiv av burd 

klädesplagg, skjorta   
bottle   eng. flaska, butelj   
braf   åld. bra   
buṣr   ar. ostron   
bäläm   ar. balam segelskepp   

C

cadens   kadens rytm, takt
caleçon   fr. kalsonger
carierad   karierad angripen av tandröta
census   folkräkning
choser   tillgjordhet
collignativa   från lat. colligatus förbunden, 

sammanhängande   
comptant   fr. kontant   
concession   koncession eftergift, medgivande
confiture   fr. sylt, marmelad   
connoiseur   fr. connaisseur finsmakare
conpatriot   compatriot landsman   
conrector   konrektor rektorns närmaste man   
conseille   konselj sammanträde, rådförsamling
contenta   kontenta innehåll

contoir   åld. kontorslokal
convenance   konveniens passande, överens-

kommelse
corps   fr. kår
crapula   krapula illamående efter rus
creosot   kreosot trätjära som tidigare användes 

mot tuberkulos
custos   kustos ordningsman   

D

dakhal ʽalà/dakhalo   ar. dakhala inträda, söka 
skydd

dakhâlé   ar. dakhāla avgift om dakhīlskap 
avslås   

dakhîl   ar. dakhīl gäst, protegé
ḍalk   pers. klädesplagg som består av 

hopsydda tyglappar 
damawi   ar. damawī den sangviniska männis-

kotypen inom humoralpatologin   
darb   ar. väg
dat   bragd, bedrift
aldaulé   ar. al-daula välde, stat   
delicieuse   fr. delikat, utsökt   
depensera   göra utgift
derwish   ar. darwīsh sufi, islamisk mystiker 

(persiskt lånord)   
dhabḥ   ar. dhabaḥa slakta   
dhalûl   ar. dhalūl kamelhona  
dhi lḥiggá   ar. dhū al-ḥijja tolfte månaden i 

islamiska månkalendern
dhū al-qaʽda   ar. elfte månaden i islamiska 

månkalendern
dictionär   ordbok, lexikon   
diié   ar. diya blodpenning   
diwan   pers. soffa, divan, byrå   
d:o   dito
Dowers pulver   läkemedel mot diarré
dragoman   tolk från arabiska, persiska, 

turkiska till europeiska språk (lånord från 
ar. turjumān)

ducat   dukat guldmynt
dymedelst   åld. därigenom, på grund därav
dyngstol   avträde, dass
dynt   smuts, orenlighet   
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e

effacerad   från fr. effacer utsudda, utplåna
effecter   effekter tillhörigheter 
effendi   turk. efendi herre   
emir   ar. amīr ledare
emolument   förmån
engelskt salt   magnesiumsulfat, användes tidi-

gare som bl.a. laxermedel
epicuré   njutningsmänniska
esomoftast   allt som oftast   
ex professo   lat. till yrket
exeget   bibeltolkare
expectoration   expektoration upphostning

F

fad   fadd intetsägande   
faḳîr   ar. faqīr här: fattig
faḳîrá   ar. faqīra kvinnlig undergörare
falstaff   urspr. litterär lögnaktig, skrytsam men 

omtyckt komisk figur 
famn   gammal måttenhet, 1,8 m
fantasmagori   bländverk, drömbild   
fariseiska skrymteri   utstuderad skenhelighet
farsakh   farsang längdmått, 6232 m 
fâtiḥá   ar. al-fātiḥa Koranens första sura   
fattâsh   ar. fattāsh en som undersöker, fors-

kare; här: boksökare   
fatté   ar. fatta bröd stekt i smör
faveur   fr. förmån, gunst
fazʽ   ar. faza‛a anfalla, storma emot  
fellâḥ   ar. fallāḥ jordbrukare, bonde 
ferîḳ   ar. farīq tältgrupp   
ferla   färla straffredskap   
alfeṣâhá   ar. al-faṣāḥa vältaligheten, språkets 

renhet
fingerborr   fingerborg mått på det som ryms i 

en fingerborg
fintlighet   fyndighet, påhittighet   
fire-side   eng. fireside öppen spis, brasa   
firman   ar. firmān beslut, dokument (persiskt 

lånord)
fjäl   åld. fjärd
floggning   prygling
flor   blom
fluidum   här: vätska
flunsig   klumpig   
fnurrig   misslynt, vred

fnuska   snoka
foliant/folioband   pappers- el. bokformat där 

pappret vikts bara en gång   
fot   längdmått, 0,297 m   
frang   benämning på franker el. européer
frisa   åld. frysa   
fräta   här: frossa
furnera   förse med
förevita   förebrå, beskylla

G

gagg   gigg smal skeppsbåt   
gaukhá   ar. jaukha tyg
algaw se al-jau   
gebiet   ty. område, verksamhet   
gedîd   ar. jadīd nyss omvänd, avfälling   
gelag   samkväm, kalas   
Gemüth   ty. Gemüt sinnelag, läggning 
gêne   fr. besvär, obehag
gerad   ty. gerade här: raka vägen
Gesandter   ty. diplomatiskt sändebud   
ghafar se khafir
ghafara   ar. ghafara en slags tullavgift   
ghâr, ghárá   ar. ghāra räd, attack   
ghazâl   ar. ghazāl gasell   
ghazu   ar. ghazu räd, grupp av män på plund-

ringståg
ginn   ar. jinn ond ande; på svenska djinn   
glass   eng. glas   
gnätt   gnet lusägg
gråpapper   mjukt, poröst papper som tidigare 

användes som sugpapper
grötmyndig   övermodig, dryg
gubbé   ar. jubba rock med vida armar   
guine   guiné äldre engelskt guldmynt, 1 guiné 

= 21 shilling
gump   bakdel   
gunås   tyvärr, beklagligtvis

H

ḥabbâb   ar. ḥabbāb älskade, älskare   
ḥaḍari   ar. ḥaḍarī stadsbo, fast bosatt, icke-

beduin
haḍhari   ar. ḥaḍra, pl. ḥaḍrāt herre, höghet, 

respektfullt tilltal 
ḥadîth   ar. ḥadīth tradition om vad profeten 

Muḥammad har sagt el. gjort   

o r d f ö r k l a r i n G a r
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hâgg/ḥajj   ar. ḥājj(ī) person som har gjort vall-
färden till Mekka 

ḥaḳḳ alrigâl   ar. ḥaqq al-rijāl ordagrant övers. 
mannens rätt: den instans till vilken man 

     kan föra sin skyddslings sak   
ḥansaotisk   från Hansan, handelsförbund i 

Östersjöområdet 1100–1600-talen 
ḥarâmi   ar. ḥarāmī tjuv, bandit
harim   ar. ḥarīm helig plats   
harpy   harpyja mytologisk varelse: fågel med 

kvinnohuvud
alḥârrá eller rishâd   ar. al-ḥārra ev. vallsenap 

(Sisymbrium irio) men är inte känd som   
     ri/ashād; rashād gräsart (Sporobolus 

iocladus) äv. känd som hōr vilket kan låta 
som ḥārra   

harskramla   träskramla använd bl.a. under 
harjakt   

ḥasseito   ar. ḥassa höra
haur   ar. ḥaur, ḥawar silverpoppel   
ḥaushé   ar. al-hausha tumult, gräl, slagsmål   
h.e.   lat. hic/hoc est det vill säga
hecticus   från lat. hektik i folkspråk liktydigt 

med lungsot
ḥegâb   ar. ḥijāb amulett, talisman
ḥenna   ar. ḥannā’ henna   
higra   ar. hijra det islamiska månåret, isla-

miska tideräkningen börjar från profeten
     Muḥammads exodus från Mekka till 

Medina 622
ho   åld. vem
honing   åld. honung  
humus   jord, mylla
hyperbol   överdrivet uttryck, överdrift
ḥögrá   ar. ḥujra rum, cell   

i

ikhlâṣ   ar. ikhlāṣ hängivenhet 
imâm   ar. imām i shiitiska traditionen 

den legitime ledaren av det muslimska 
samfundet; mera allmänt person som leder 
bönen

imām-i jumʽa   pers. moskéns imam 
imâm-zâdé   pers. ättling till en av imamerna 

el. en sådan ättlings gravplats dit man gör 
     vallfärd 
impertinent   respektlös, oförskämd   
improbera   här: underkänna, kugga

in duplo   lat. i två exemplar   
in sha allah   ar. in shā allāh om gud vill 
indelicatess   brist på finkänslighet
instigera   pådriva, intala
invocation   invokation åkallan
item   eng. här: sak
iwân   ar. īwān uppmurad stor soffa  

J

ja   ar. yā o!
jǎ-ǎ-ǎ   interjektion som uttrycker beundran   
jâ ḥalalâ   ar. yā ḥalālā klagoutrop el. -ljud   
ja khoda   pers. o gud   
jabuimin   pers. eg. yā bū-yi man o min far
al-jau   ar. sandsträcka  
jalousie   fr. avund
al-jau   ar. sandsträcka  
jeh!   pers. utrop: stanna!
jesuitisk   här: skenhelig
jumādā al-thāniya   ar. sjätte månaden i  

islamiska månkalendern  
jumādā al-ūlā   ar. femte månaden i islamiska 

månkalendern

K

kaʽbé   ar. kaʽba den kubformade byggnaden i 
Mekkas moské

ḳaḍab   ar. qaḍab skära av; här: av   
ḳâḍî   ar. qāḍī domare
ḳahwé   ar. qahwa kaffe   
kalender   person tillhörande religiöst brödra-

skap kallat kalendegille
kaljân   pers. vattenpipa   
kamâl   ar. kamāl talang, perfektion
kampher   kamfer ämne med cirkulationsstimu-

lerande effekt och säregen doft   
ḳânôn   ar. qānūn kanon, rådande sed, etable-

rade principer
kapot   ar. qabūṭ yllekappa
alḳa ̔‛ra   ar. al-qa‛ ra   landskapstyp   
karbas   piska, spö   
karîm   ar. karīm upphöjd, generös
ḳaṣṣeito   ar. qaṣṣa speja, följa någons spår   
kastning   om sjukdomssymptom på tidigare 

icke angripet organ 
katirtshi   pers. forman, karavanförare   
kattaʽni   ar. qaṭa‛a ta sig över en flod; här: 
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ta mig över floden   
ḳauṭer   ar. talspr. fly   
kawaas   ar. qawwās vakt
kebâb   ar. kabāb grillat kött   
kefiyé   ar. kaffīya huvudduk   
kegâwe   ar./pers. kamelsadel  
kemend   pers. öglan i repets ända
ḳenà   ar. qanā spjut, lans av bambu
kettle   eng. kanna, panna   
khafir   ar. khafīr vakt   
khalif   ar. khalīfa kalif, ställföreträdare (för 

profeten Muḥammad el. under islams två 
första sekel för gud)   

khalwé   pers. avskilt rum   
khalwét khâné   pers. gård omgärdad av 

boningsrum   
khan   pers. gästgiveri   
kharà ʽarab   ar. talspr. beduinavföring   
khâwé   ar. khāwa s.k. brödraskatt som fordras 

vid korsning av en annan stams område   
kheyâl   ar. khayyāl ryttare   
kheyir   ar. khayyir generös, bra man  
khodga   pers. här: respektfullt tilltal 
khôshâmedid   pers. välkommen 
ḳiblé   ar. qibla moskéväggen som visar böne-

riktningen mot Mekka   
kiosk   lätt och öppen byggnad, lusthus,  

paviljong (urspr. lånord från pers.)   
ḳirân   pers. valuta som introducerades 1825 

och var 1/10 toman   
kitslighet   småaktighet   
kittelgrund   här: djup nedsänkning i jordytan
klappa   åld. kraftigt omröra, vispa   
klensmed   smed som tillverkar mindre järn-

föremål 
knalle   hård brödbit   
ḳoḍâ   ar. qāḍī, pl. quḍā domare 
konkilie   konkylie blötdjursskal
kop. b. ass.   kopek bankoassignation beteck-

ning på äldre ryskt kopparmynt   
kop/ kop.kop.   kopek koppar rysk valuta, 

100 kopek = 1 rubel 
korbasa se karbas   
korneish   kornisch kranslist
kräslighet   överflöd, överdåd
kuffâr   ar. kāfir, pl. kuffār icke-troende, icke-

muslim
kufiska   form av arabisk skrift som först användes 

i den forna staden al-Kūfa i dagens Irak   

kufiyé   ar. kūfīya huvudduk
kufr   ar. vantro, otro
kullbytera   kullbyttera här: gå om intet, stupa, 

falla   
kursi   ar. kursī uppbärande
ḳushw   ar. qushw maträtt

l

laʽab   ar. la‛b spel, lek   
latinska segel   latinsegel trekantigt segel fäst 

vid en snett mot masten ställd lång rå
lectur   fr. lecture läsning
lega   hyra, ersättning
lemna lastarenom rum   lämna lastarenom rum 

här: ge anledning till klander 
lepra   spetälska
likbegängelse   åld. begravning 
locus agendi   från lat. verksamhetsplats   
loḳt   pers. värdelös, obetydlig
lowat se lûṭî
lumpfotad   klumpfotad klumpig, stelbent, ovig   
lupit   åld. löpa  
lus marknad   loppmarknad marknad för billiga 

varor   
lustig   här: benägen, hågad
lut   pers. naken
lûṭî   ar. lūṭī, pl. alwāt sodomit, pederast, aktiv 

homosexuell  
låda   sitta fast vid   
löska   här: plocka

M

maʽâir   ar. ma‛āyir strövtåg   
madirḳaḥbé   pers. grov svordom, förnedring: 

”hormödrade”
maghrabi   ar. maghrabī från västra Nordafrika   
magnetiation   magnetisering hypnotisering el.

strykning av magneter över patientens kropp
mahlerisch   ty. malerisch pittoresk   
mamluk   ar. mamlūk ägd, slav, mameluck
mark   viktmått, 425 g
marketentare   försäljare; främst till soldater 

vid militärförläggning 
marktschrejare   ty. Marktschreier kvacksalvare   
martialisk   manhaftig, krigisk
mashîlé   ar. mashīla sumpig mark   
maṣṭaba meṣâṭib   ar. masṭaba, pl. masāṭib 
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stenbänk som står emot en vägg
mât   ar. māta dö
mathesus   matematik från latinet, användes 

tidigare i titlar   
mausen   ar. mausim fest, festival, marknad   
medafan   ar. maḍāfa gästhus   
medrese   ar. madrasa utbildningsinstitution 
meglis   ar. majlis rätt, domstol  
meiḍá   ar. mīḍaʼa fontän el. bassäng avsedd 

för rituell tvättning i moskéer 
meidan   ar. maidān öppen plats, torg, fält   
menber   ar. minbar predikostol
meskîn   ar. miskīn stackare   
mîʽâd   ar. mī‛ād möte, rendezvous
mil   svenskt längdmått, 1665–1889 mot-

svarande 10,69 km
mirza   pers. titel; före namn herr, efter namn 

prins   
missbytt   vanlottad
mizâg   ar. mizāj temperament, konstitution
mohn   mån
moḳallidîn   ar. muqallid imiterare   
mores   från lat. skick och fason
moujik   muzjik rysk bonde
mugallalá   ar. mujallala brödanrättning   
muḥarram   ar. första månaden i islamiska 

månkalendern 
mullà   från ar. maulā titel för religiösa lärda 

och andra dignitärer i Iran och Centralasien   
mundförråd   åld. förråd av livsmedel, proviant
munshi   ar. munshi’ sekreterare, skrivare   
mutwali   ar. mutawālin, pl. matāwila shiitisk 

sekt i Libanon och Syrien   

n

n.a.d.   något annat dylikt
nadhar   ar. nadhr heligt löfte 
nafta   petroleum el. eter
nâʼib   ar. nā’ib representant, ställföreträdare   
nakeh-i gharîb   pers. fattig lärd
naḳḳâsh   ar. naqqāsh konstnär, målare
nasî   ar. nasī dryck   
nawâ   pers. musikinstrument   
nephta se nafta 
nerf. feber   nervfeber el. tyfus/tyfoidfeber 

infektionssjukdom 
nick   nickhake liten artilleripjäs   
nolens volens   lat. volens nolens vare sig man 

vill eller inte
noṣrâni   ar. naṣrānī kristen   
nufûd   ar. nafūd mjuk sandbetäckt jord
nysilfver   legering av koppar, nickel och zink   

o

ophtalmie   oftalmi ögoninflammation
opinje   fr. opiner uttala sig, bifalla något
ʽorafâ se ʽârif
ordres   fr. order
orgspelare   orgelspelare   
orthographie   ortografi rättstavning   

P

para   ar. fiḍḍa silver, det minsta myntet, 
turkarnas para   

pasha   ar. bāshā pascha (turkiskt lånord)   
der Patsche   ty. vara i knipa   
pecuniär   pekuniär penningar
pedirseg   pers. grov svordom, förnedring: 

”hundfadrad”
pehlawen   pers. hjälte, tapper krigare
pelaw   pers. maträtt med ris 
peregrination   bildningsresa
petit-maitre   fr. petit-maître snobb, sprätt
piaster   mynt, 100 piaster = 1 egyptiskt pund
piece   fr. här: pjäs
piner   pinjeträd   
plaider   fr. att plädera  
pluralitet   majoritet
pluttra   plottra öda, slösa, klottra
p.m.   lat. post meridiem eftermiddagen, 

mellan kl. 12 och 24 
porcellan   åld. porslin   
posteriora   människans bakdel   
preja   här: pressa, kräva 
pretext   förevändning   
pro o. contra   lat. pro et contra för och emot   
profession   åld. professur 
propylé   portbyggnad   
proselyt   person som övergått till annan tros-

uppfattning   
punch   eng.  punsch  
puss/putt   pöl
putslustig   vitsig, skämtsam
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Q

quadersten se qvadersten   
quarantaine   fr. karantän
quarter   kvarter här: längd- och rymdmått, 1 

kvarter = knappt 0,15 m  
quasi   kvasi oäkta, halv
questionera   kvestionera utfråga
qvadersten   kvadersten fyrkantig, rätvinklig 

byggnadssten 

r

R. se Reaum.
rabâbá   ar. rabāb violinliknande instrument

med 1–3 strängar, i Egypten vanligen 2
rabaṭ   ar. rabaṭa binda   
rabbi   hebr. mästare, lärare av Toran
rabīʽ al-awwal   ar. tredje månaden i islamiska 

månkalendern
rabīʽ al-thānī   ar. fjärde månaden i islamiska 

månkalendern 
race   fr. ras, släkt
radix   rot; här: språkrot
raffet   ar. raffa rycka, skälva
raisonabel   resonabel förnuftig
rajab   ar. sjunde månaden i islamiska månka-

lendern
ramʽa   ar. rama‛a skaka   
ramaḍān   ar. nionde månaden i islamiska 

månkalendern
alramlá   ar. al-ramla sandmark beteckt med 

fin sand
ratam   ar. buske (Genista raetam Forsk.)
rauḍ   ar. rauḍ trädgård, äng   
rauḍá khwâra   pers. uppläsare av martyrtexter
rb. b.a./b:co   rubel banko   
rb. b:ass se rub. b. ass.   
rb. s:r/silfv. se rub. s. 
Reaum.   grad Réaumur temperaturenhet, 1 

°Réaumur = 1,25 °C 
recidiv   återfall
refiḳ   ar. rafīq ressällskap
refraichissement   fr. rafraîchissement förfrisk-

ning 
requirera   rekvirera beställa, skicka efter
requisita   rekvisitum här: nödvändigt
retiré   åld. tillbakadragen, reserverad   
rhumen   fr. rhume förkylning   

rigeur   fr. stränghet, noggrannhet
riksdaler   svenskt huvudmynt   
rishâd   ar. al-rashād krasse (Nasturtium deserti)   
rishsefidha   pers. åldring
rôkh   pers. fågel   
rolig   här: åld. ostörd, lugn
rosber   trol. sötsak   
rospiggare   roslagsskuta, d.v.s. fraktfartyg 

riggat med framåtlutande mast och utan 
bogspröt

rub. b. ass.   rubel banko assignationer   
rub. s./silfver/s:r   rubel silver rubel präglad 

av silver
rûd khâne   pers. flodfåra, flodbädd, flod   
ruṭâb   ar. ruṭāb fuktig inom humoralpatologin   
ruwâḳ   ar. ruwāq tältflik

s

ṣafar   ar. andra månaden i islamiska mån-
kalendern

safian   saffian mjukt skinn
ṣafrâwi   ar. ṣafrāwī den koleriska människo-

typen inom humoralpatologin   
ṣaḥn   ar. ṣaḥn gårdsplan, gård  
saḳwá   ar. saqwa kärleksdryck   
sâm/samôm   ar. samūm het vind, sandstorm
sarwá   ar. sarwa nattlig färd   
saughá   ar. saughāt magnifik, överdådig 

present
sawdâwi   ar. saudāwī den melankoliska 

människotypen inom humoralpatologin   
schlafrock   morgonrock
scrotum   lat. pung
secretär   åld. sekreterare   
seir   pers. gå för att se någonting   
seirgâh   pers. plats för förströelse, nöje   
sejour   vistelse, uppehåll
selam/selâm ʽalaikum  ar. al-salāmu ʽalaikum 

hälsning: fred vare med er
sentera   förnimma, känna   
serab   ar. sarāb hägring
serai   seralj här: härbärge
serdab   ar. sirdāb underjordisk källare, valv
setâr   pers. gitarrliknande instrument med tre 

strängar
alseyâl   ar. al-sayāl art av akacia el. mimosa
seyid   ar. sayyid tilltal till en som anser sig 

vara ättling till profeten Muḥammad 
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shaʽbān   ar. åttonde månaden i islamiska mån-
kalendern

shâbḳ   ar. shabk invecklad   
shah   pers. kung, härskare   
sharʽ allah   ar. shar‛ allāh islams kanoniska lag   
shâriʽ   ar. shāri‛, pl. shawāri‛ här: domare   
sharîʽat aldaulé   ar. sharīat al-daula stads-

domstol   
shawâriʽ se shâriʽ
shawl   åld. sjal   
shawwāl   ar. tionde månaden i islamiska mån-

kalendern
shebâbîk   ar. shubbāk, pl. shabābīk fönstergaller   
sheikh   ar. shaikh shejk, religiös lärd   
sherbet   ar. sharba sorbet el. kall dryck   
sherif   ar. sharīf en som anser sig vara ättling 

till profeten Muḥammad 
shismé   pers. pulveriserade frön av ärtväxten 

Cassia absus
siiâḥet   ar. siyāḥa resa, färdas  
silfv. rub. se rub. s.
simplement   fr. helt enkelt
sirat   ornament, utsmyckning   
sket   träck
skoja   här: flacka, stryka omkring 
skålpund   viktmått, ca 425 g
skötbåt   öppen, bred båt med åror och segel, 

vanlig vid nätfiske
snubba   tillrättavisning
snugga   tobakspipa 
snäll   här: snabb
ṣobôh   ar. ṣubūḥ morgondryck   
sofla   sovla förse tilltugg med t.ex. pålägg
speljagt   speljakt mindre fartyg avsett för 

lustsegling
spetsborgare   kälkborgare, småborgare
spitsbof   spetsbov åld. skurk
spån   här: åld. farkost   
stallbroder   kumpan
staphet   stafett springbud, kurir  
stod   åld. sto
stormsegel   mindre segel gjort av grov och 

kraftig duk 
stubbig   här: vresig
subsidie   understöd
sud   skeppskant, reling
suhûr   ar. saḥūr under ramaḍān den sista natt-

liga måltiden före dagens fasta börjar
supplique   fr. böneskrift   

supporation   suppuration varbildning
surtout   fr. syrtut, överrock   
suspendera   här: uppskjuta
svetskon   åld. sviskon   
svärdsfejare   svärdfejare hantverkare som 

tillverkar svärdsklingor
sylfidisk   lätt, gracil
såfling se sofla   

t

tabarrukan   ar. tabarruk ack. tabarrukan att bli 
välsignad genom någonting

tableau   fr. tavla, tablå   
tackla af   tackla av ta ned rigg
tâgir neslim   ar. tājir handlande, köpman; 

pers. neslim har inte identifierats
tâgir nîshân   ar. tājir handlande, köpman; 

pers. nîshân har inte identifierats
takiyé   ar. takīya rum, hem, äv. kloster för 

islamiska sufiordnar
tâlôr   pers. upphöjd estrad   
tâmâshà   pers. gå och se på någonting   
tambour de basque   fr. tamburin med små 

cymbaler   
tanebali   pers. dolce far niente, lättjefullt liv   
tanwîm   ar. tanwīm förmå någon att sova   
ṭarâiḳ alrigâl   ar. ṭarā’iq al-rijāl hävdvunna 

domslut 
tarbôsh   ar. ṭarbūsh fez
ṭarîḳ   ar. ṭarīq här: rättsinstans   
taubé kardang   ar. tauba ånger, tauba kardan 

att ångra sig
ṭawâiḥ allah   ar. ṭawā’iḥ allāh motgångar   
taʽziyé   ar. ta‛ziya passionsspel, klagosång
tedbîr   ar. tadbīr guds avgörande, beslut   
tedhkeré/tedskeré   ar. tadhkira pass, lov, 

uppehållstillstånd 
tefe   ar. talspr. vildkatt   
terjak   pers. annat namn för opium 
tezkere se tedhkeré
thaler   åld. tyskt silvermynt, äv. allmänt om 

pengar
thekil   ar. thaqīl tung, svår
therîd   ar. tharīd brödanrättning, se äv. fatté
tiro   lat. rekryt, nybörjare
tjaigûsh   pers. tekanna   
tjârpâdôr   pers. eg. chahār-pā dār, ordagrant 

övers. en fyrfotads ägare   
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tjog   svensk enhet för antalet 20
toman   mongol. tumen, tümen urspr. militär 

enhet på 10 000 soldater, numera valuta i 
Iran

transgression   överträdelse, överskridande   
trosartikel   trossats, övertygelse   
trädska   tredska omedgörlighet, motspäns-

tighet 
träng   truppslag för underhållstjänst 
tschajnik   ry. tjajnik tekanna
tscharvador/tscharwadâr se tjârpâdôr
tschehâr bögh   pers. fyra trädgårdar   
tschenâr   pers. trädsläktet platan (platanus)   
tschinownik   ry. tjinovnik rysk tjänstemans 

uniformrock, överrock 
tschôrwadâr/tshar pador/tshar wador se 

tjârpâdôr 
tuffla om   läxa upp någon   
turkiska guldstycken   1 turkiskt guldstycke 

motsvarande 50 el. 100 turk. piastrar   
tuska   byta
tutti   alla stämmor
tyckmycken   kritisk, bortskämd, nogräknad
tympan   timpani pukor   
tåpig   tafatt

u

urusi/urussi   här: ryskt, västerländskt
usurpera   lägga beslag på, tillskansa med våld

V  ·  W

vali   ar. walī, pl. auliyāʼ helgon
valija   ar. walīya kvinnligt helgon   
venetianskt fenster   fönster i tre delar: mittpa-

nelen är störst och bildar ett valv och de två 
     sidopanelerna är smalare och rektangulära
ventilation   här: granskning och diskussion
verst   ryskt längdmått, 1069 m
vicarius   lat. ställföreträdare   
vii vocis   lat. vi vocis ordagrant övers. röstens 

kraft
visera   granska el. förse pass med visum
vrång   här: ondskefull
wâ weilî   ar. wā wailī o min sorg
wakîl   ar. wakīl auktoriserad representant   
wâsiṭá   ar. wāsiṭa mellanhand, förmedlare   
werst se verst 
wird   ar. wird bevattningsplats   
wo weili se wâ weilî   
woj woj woj   utrop av klagan   

Y

ympa   vaccinera

Z

zijaret   ar. ziyāra vallfärd   
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Personregister

 Stavningen i sökorden är normaliserad och följer Nationalencyklopedin. Wallins original 
är inom parentes och korshänvisningar är införda när det är nödvändigt. Personer som inte har 

kunnat identifieras är kursiverade och enligt Wallins stavning. Ärenamn, titlar och den arabiska 
bestämda artikeln (al) påverkar inte sökordets plats i registret.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

a

A. Ismaʽîl se Agha Ismaʽîl
ʽAbbās I (1571–1629), shah av Persien 1588–

1629   88, 324–325, 329, 439, 472, 475
ʽAbbās I (1813–1854), viceregent av Egypten 

1848–1854   76, 145, 241–242, 246, 257, 
437, 457

ʽAbbās II (1632–1666), shah av Persien 1642–
1666   475

ʽAbbās ibn ʽAlī ibn Abī Ṭālib (647–680), 
muslimsk martyr, son till ʽAlī ibn Abī Ṭālib   
275, 351–352, 463

ʽAbd al-ʽAlī   423
Abd Allah/Abd Allah bno alreshid se ʽAbdallāh 

Ibn Rashīd
ʽAbd al-Malik (645–705), umayyadkalif 

685–705   445
ʽAbd al-Raḥīm   90
ʽAbd al-Raḥmān   423
ʽAbdallāh Ibn Rashīd (d. 1848), emir av Ḥā’il, 

Shammars överhuvud 1836–1848   162, 
241, 246, 301, 452   

Abdülmecid I (1823–1861), osmansk sultan 
1839–1861   132–133, 183, 250

Abo Amshà   300
Abo Bekr se Abū Bakr
Abo diʼb/Abo ḍsiʼb se Abu diʼb
Abraham, patriark i den kristna och profet i den 

islamiska teologin   112, 446, 450, 470
Abū Bakr (ca 573–634), den förste kalifen 

632–634, profeten Muḥammads svärfar   
281, 466

Abu diʼb   231–232
ʽAḍud al-daula (936–983), härskare av būyid-

dynastin 949–983   459
Agha Ismaʽîl   346–347
Aḥmad   366–367
al-Aḥṣāʽī, Aḥmad (1753–1826), shiitisk filosof, 

religionsstiftare   9
Aischylos (ca 525–456 fvt), grekisk dramatiker   32
Akho Nôrá se ʽAbdallāh Ibn Rashīd
ʽAḳîl   233–234, 236, 238–241
Alexander II (1818–1881), universitetets 

kansler 1826–1855, rysk kejsare 1855–1881   
97, 442

Alexander den store (356–323 fvt), kung av 
Makedonien 336–323 fvt   466

ʽAlī ibn Abī Ṭālib (d. 661), den fjärde kalifen, 
enl. shiiterna den förste imamen, profeten 

  Muḥammads kusin och svärson, far till 
ʽAbbās ibn ʽAlī, al-Ḥasan och al-Ḥusain   
17–18, 247, 270, 278, 281–282, 286–287, 
300, 345, 458–459, 461–463, 465–466, 470

ʽAlī al-Riḍā (765–818), enl. shiiterna den 
åttonde imamen   300, 461, 470
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Ambjörnsson, Ronny (f. 1936), svensk idé-
historiker, författare   32

Aminoff, Germund Fredrik (1796–1876), 
professor i teoretisk och praktisk filosofi 
1849–1852   258

Amshà   239
Andersin, Augusta (1804–1864), f. Wallin, g.m. 

Karl Ulrik Andersin, G.A. Wallins syster   99
Andersin, Karl Ulrik (1791–1860), kollegieas-

sessor, G.A. Wallins svåger   99
Ankarcrona, Gustav (1869–1933), svensk 

målare   bildark
Arberry, Arthur John (1905–1969), brittisk 

orientalist   460
Arppe, Adolf Edvard (1818–1894), professor i 

kemi 1847–1870   157, 167, 258
ʽAṭṭār, Farīd al-dīn (ca 1142–1220), persisk 

författare, mystiker   27, 31  
Avarov, urspr. grekisk handelsman i Kairo   

154, 451
Avicenna, äv. Ibn Sīnā (ca 980–1037), persisk 

filosof, läkare, vetenskapsman   105, 445, 
468, 479

b

Bāb, eg. Sayyid ʽAlī Muḥammad Shīrāzī 
(1819–1850), iransk religionsstiftare   9–10

Backman, Karl (1805–1856), lektor i tyska, 
föreståndare för Helsingfors lyceum 1845–
1856   99

Bahrām Mīrzā, Muʽizz al-Daula (1806–1882), 
persisk prins, bror till Muḥammad ibn 
‛Abbās   333 

al-Baiḍāwī, ʽAbdallāh ibn ʽUmar (1286–1316), 
domare i Shiraz, Korankommentator   154, 
451

Barak, biblisk person   114
al-Barrānī, ʽAlī Nidā, G.A. Wallins lärare i 

arabiska i Kairo   451
Bāyazīd II (1447/48–1512), osmansk sultan 

1481–1512   481
Behrâm se Bahrām Mīrzā, Muʽizz al-Daula  
Beidavi se al-Baiḍāwī, ʽAbdallāh ibn ʽUmar

Bell, Gertrude (1868–1926), brittisk upptäckts-
resande, författare   201, 225, 245, 393, 
bildark

Bellman, Carl Michael (1740–1795), svensk 
skald   457

Berencreutz, Lotty, svensk översättare   480
Bergenheim, Jonas Ferdinand (1796–1847), 

guvernör i Vasa län, bror till ärkebiskop 
Edvard Bergenheim (1798–1884)   157

Beschir/Beshîr   241–242, 257
Bīdil-e Dihlavī (1642–1720), sufi, persisk poet   

24
Blomqvist, Alexander (1796–1848), biblio-

tekarie, professor i lärdomshistoria 1838–
1848   167, 257

Bloom, Jonathan (f. 1950), professor i islamisk 
och asiatisk konst i Boston   481

Bochtor, Ellious (1784–1821), koptisk arabist 
verksam i Paris   453

Bokti, Joseph (verksam 1799–1848), syrier, 
Sveriges generalkonsul i Egypten, senare 

  äv. Preussens och Rysslands konsul   97, 
163, 166, 257, 377, 380–381, 383, 407

Bonfils, Felix (1831–1885), fransk fotograf, 
författare   143, 151

Bonsdorff, Evert (1810–1898), professor i 
fysiologi och anatomi 1846–1871   163, 168

Borenius, Henrik Gustaf (1802–1898), 
professor i fysik och matematik, förestån-
dare för magnetiska och meteorologiska 
observatoriet 1848–1880   167, 258 

Borg, Aron Gustaf (1810–1883), professor i 
biblisk exegetik 1842–1846, domprost   99 

Borgström, Henrik d.y. (1799–1883), 
affärsman, kommerseråd   97–98, 156, 158, 
163, 165–166, 168, 256, 384, 407, 415

Borhan, eg. Muḥammad-Ḥusain ibn Khalaf 
Tabrīzī (verksam mitten av 1600-talet), 
lexikograf   369, 482

Bouvier, Nicolas (1929–1998), schweizisk 
resenär, författare   462, 473

Bremer, Robert (Tycho Bremer) (1777–1844), 
naturfilosof   278, 463

bror se Wallin, Bror August
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Browne, Edward Granville (1862–1926), 
brittisk orientalist   479–480 

af Brunér, Edvard Jonas Vilhelm (1816–1871), 
professor i vältalighet och skaldekonst 
1847–1853, i romersk litteratur 1853–1871   
167, 258

Bruun, Philip (1804–1880), professor i historia 
vid universitetet i Odessa   257, 416

Bulliet, Richard W. (f. 1940), amerikansk 
professor i historia   34

Bunting, Basil (1900–1985), brittisk poet, 
diplomat, militär   465, 473

Burckhardt, Johann Ludwig, äv. John Lewis 
(1784–1817), schweizisk orientalist, 
forskningsresande   191, 454 

Byron, George Gordon, äv. Lord Byron (1788–
1824), baron, brittisk författare   371, 482

c

Caesar, Julius (100–44 fvt), romersk fältherre 
och statsman   16, 352, 479 

Canceller se Alexander II
Carl XII se Karl XII
Caskel, Werner (1896–1970), tysk arabist   457
Castrén, Matthias Alexander (1813–1852), 

forskningsresande, professor i finska språket 
och litteraturen 1851–1852   101, 158, 258, 
452

Caussin de Perceval, Amand Pierre (1795–1871), 
fransk orientalist, professor i arabiska vid 
Collège de France   164, 453

Cham de duc   382
Cicero (106–43 fvt), romersk talare, författare, 

politiker   313
Clewberg, Carl Abraham (1712–1765), svensk 

präst, professor i orientaliska språk och 
grekiska vid Kungliga Akademien i Åbo   
440

Clot Bey, Antoine Barthélemy (1793–1868), 
fransk chefskirurg i Egypten   163

Conradi, Frans Edvard (1812–1888), direktor 
vid Nykarleby seminarium   98, 168, 258, 443

Coste, Pascal-Xavier (1787–1879), fransk 

arkitekt   471, 476, bildark
Creswell, sir Keppel Archibald Cameron 

(1879–1974), brittisk professor i islamisk 
konst och arkitektur   449

Crone, Patricia (f. 1945), danskfödd historiker   
472

Cygnæus, Fredrik (1807–1881), Helsingfors 
Trivialskolas rektor 1839–1854, professor i 
estetik och nyare litteratur 1854–1867   157, 
258

d

Dabashi, Hamid (f. 1951), amerikansk-iransk 
professor i iranska studier och litteratur   
440

Dahlén, Ashk (f. 1972), svensk språkvetare, 
översättare   468

Dakhîl Allah   237
Daniels, Peter (f. 1951), amerikansk lingvist   

438
David, kung av Israel ca 1005–965 fvt   106, 

111, 116, 445, 450
Davis, Dick, brittisk poet, översättare   465, 468
Deborah, biblisk person   114
Dhuḥak se Zahhak
Diba, Layla (f. 1948), amerikansk konst-

historiker   461
Dieulafoy, Jane (1851–1916), fransk arkeolog, 

författare   349
Dols, Michael (1942–1989), amerikansk 

professor i historia   449
Dorn, Johannes Albrecht Bernhard (1805–1881), 

tysk-rysk orientalist   483
Doughty, Charles Montagu (1843–1926), 

brittisk författare, Arabienresenär   438, 454
drottning se Victoria

e

Elliot, Jason (f. 1965), brittisk resenär, 
författare   475

Elmgren, Sven Gabriel (1817–1897), vice-
bibliotekarie   425, 443–444, 460
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Ettinghausen, Richard (1906–1979), tysk 
professor i islamisk konst   449

Euting, Julius (1839–1913), tysk orientalist   
bildark

f

Faḥd   76
Faiṣal ibn Turkī (1785–1869), shejk av området 

al-Dirʽīya   162, 172, 184, 207, 242–243,   
246, 252, 452, 458

Faraj Allāh   82 
Faravashi, Mitri, vinmakare   481
Fāṭima (d. 632), profeten Muḥammads dotter   

351
Fāṭima (790–816), dotter till Mūsā al-Kāẓim, 

syster till ʽAlī al-Riḍā   461
Fejsal/Feyṣal bno Saʽûd se Faiṣal ibn Turkī
Firdausī, Abū al-Qāsim (ca 940–1020), persisk 

diktare   30, 468, 472–473
Fīrūz Mīrzā (1818–1886), persisk prins, bror till 

Muḥammad ibn ‛Abbās   86, 302, 438–439 
al-Fīrūzābādī, Abū al-Ṭāhir Muḥammad (1329–

1415), iransk lexikograf   451
FitzGerald, Edward (1809–1883), brittisk 

författare, översättare   14, 31
Flandin, Eugéne (1809–1889), fransk målare, 

orientalist   267, 322, 471, 476, 479
Fleischer, Heinrich Leberecht (1810–1888), 

tysk orientalist   451, 483
Floor, Willem, holländsk iranist   477
de Fock, Rysslands generalkonsul i Kairo   164
Forss, Henri (f. 1981), författare, journalist   

479, 481
Fragner, Bert (f. 1941), österrikisk professor i 

iranistik   438, 464
Francklin, William (1763–1839), brittisk orien-

talist, militär   479
Franklin, Michael J., brittisk professor i 

engelska språket och litteraturen   440
Frese, Jakob (ca 1690–1729), diktare   439
frälsaren se Jesus
Fürst, Julius (1805–1873), tysk orientalist   

414, 485

G

Gadolin, Jakob Algot (1797–1848), professor i 
biblisk exegetik 1846–1848   99–100, 167, 
257, 413

Geitlin, Anna Lovisa (1807–1882), f. Lagus, 
g.m. Gabriel Geitlin   158, 258, 412

Geitlin, Gabriel (1804–1871), professor i 
orientalisk litteratur 1835–1849, i biblisk 
exegetik 1849–1864, kyrkoherde i Esbo 
1850–1871   11, 15–17, 20–23, 27–28, 35–
36, 101, 158, 168, 258, 409–410, 424, 437, 440, 
442–443, 451, 453, 460–461, 482–483, 485

Geoffroy, trol. Auguste (d. 1849), Frankrikes 
konsul i Baghdad   164, 248, 253, 255–256, 
259, 377–378, 380–382, 407, 459

Gesenius, Wilhelm Heinrich Friedrich (1786–
1842), tysk semitist och teolog   414, 485

Ghulām   86
Gideon, biblisk person   114, 446   
Girgis, fransk konsulagent i Basra   92, 377–378, 

380–382
Goethe, Christiane (1765–1816), f. Vulpius, 

g.m. Johann Wolfgang Goethe   478
Goethe, Johann Wolfgang (1749–1832), tysk 

författare   14, 24, 358, 440
Grabar, Oleg (1929–2011), franskfödd konst-

historiker, arkeolog verksam i Förenta 
staterna   449

Granbom, Fredrik (1784–1848), lektor i franska   
257

Granfelt, Axel Fredrik (1815–1892), tf. 
professor i teologi 1848–1849, 1850–1851, 
1852–1854, professor i dogmatik och moral 
1854–1875   257, 413

Grotefend, Georg Friedrich (1775–1853), tysk 
språkforskare   483

Gyldén, Nils Abraham (1805–1888), professor 
i grekisk litteratur 1847–1866   157, 258

Guy av Lusignan (d. 1194), kung av Jerusalem 
1186–1192, kung av Cypern 1192–1194   
446
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h

Ḥadhrat ʽAbbas se ʽAbbās ibn ʽAlī ibn Abī Ṭālib
Ḥāfiẓ (ca 1324–1390), persisk poet   8, 12–14, 

24–27, 31, 90, 358, 439–441, 445, 460–462, 
465, 468, 479–481 

Hagar, biblisk person, mor till Ismael   444, 
470

Ḥaidar Tuni, Quṭb al-dīn (d. ca 1426) sufi-
mystiker   462–463

al-Ḥalīmī, Luṭf Allāh (d. 1521), lexikograf   26
Hallström se Hällström 
Ḥamad   386–389, 392, 395–396, 398, 400–402, 

404–406  
Ḥamdân   219–222, 224, 226
Hannibal se Sehested, Hannibal
Ḥaqqī, Ismāʽīl (1652–1724), turkisk lärd, poet, 

mystiker   451
al-Ḥasan (624–670), al-Ḥusains bror, dotterson 

till profeten Muḥammad   471, 478
Ḥasan/Ḥasan al-ʽUqbī/Ḥasan alʽökbi   68, 181–

182, 185–188, 193, 198–200, 202–208, 
218–219, 222

Ḥattâb bno Shaʽlân   402, 405
Ḥazzâm   242–243, 246
Helms, Mary W., amerikansk professor i antro-

pologi   471
Hermelin, Eric (1860–1944), svensk över-

sättare, författare   480
Herodes Antipas, furste över Galileen och 

Pereen 4 fvt–39 evt   447
Hincks, Edward (1792–1866), irländsk präst, 

assyriolog   438
Hogarth, William (1697–1764), brittisk målare 

och grafiker   125, 448
Holmberg, Bo (f. 1957), svensk professor i 

semitiska språk   472
Homeros (verksam 700-talet fvt), anses ha 

skapat Iliaden och Odysséen   468
Ḥosein se al-Ḥusain
al-Ḥumaidī   76
Ḥusain   90
al-Ḥusain (626–680), enl. shiiterna den tredje 

imamen, son till Muḥammads dotter Fāṭima 

och ʽAlī ibn Abī Ṭālib   12, 16, 270, 275, 
300, 350–352, 355, 441, 461–463, 466, 
470–471, 478

Hussein, Saddam (1937–2006), irakisk president 
och regeringschef 1979–2003   7 

Ḥuzaim/Ḥuzaim al-Muṭairī   78, 80
Hylén, Torsten (f. 1957), svensk religions-

historiker   478
Hällström, Gustaf Gabriel (1775–1844), 

professor i fysik 1801–1844   258
Hämeen-Anttila, Jaakko (f. 1963), professor i 

arabiska språket och islamstudier   440, 462, 
473, 480

i

Ibn Dhiʼb   54 
Ibn Khusrau Khān se Khusrau Khān
Ibn Mālik (ca 1203–1274), arabisk filolog   472
Ibn Marzūq (1364–1438), sufi, islamisk lärd   

482
Ibn al-Muqaffaʽ (ca 720–ca 756), persisk 

författare, översättare   480 
Ibn Qudāma (1147–1223), islamisk lärd   472
Ibn Alrashîd se ʽAbdallāh Ibn Rashīd
Ibn Sayyār al-Warrāq (verksam 900-talet), 

sammanställare av kokbok   474
Ibn Sīnā se Avicenna 
Ibrahim   134–135
Ibrāhīm, profeten Muḥammads son   470
Ibrāhīm pascha (1789‒1848), Muḥammad ʽAlīs 

son, viceregent av Egypten 1848   110, 125, 
445, 448, 452, 457 

Il Begi   348, 356
Ilmoni, Immanuel (1797–1856), professor i 

teoretisk och praktisk medicin 1834–1856   
206, 456

Ingham, Bruce, brittisk professor i arabiska 
dialekter   454

Ingman, Erik Alexander (1810–1858), 
professor i barnförlossningskonst och barn-
sjukdomar 1858   158

Isak, patriark   111
al-Iṣfahānī, Abū al-Faraj (897–967), muslimsk 
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historiker   472
Ismael, biblisk person, son till Hagar, enl.  

islamisk tradition stamfar till araberna   444, 
470

j

al-Jāḥiẓ (ca 776–868), arabisk intellektuell, 
författare   446

Jakob, patriark   111, 130, 441, 445, 448–449
Jauhar al-Ṣiqillī (d. 991), fatimidisk militär, 

vesir   472
Jesus, kristendomens centralgestalt, profet i 

den islamiska teologin   104, 111, 115, 117, 
122, 124, 129, 136, 444–445, 447–448, 485

Johannes, biblisk person   122, 447
Jones, James Felix (1813–1878), assyriolog, 

kapten på ”Nitocris”   382, 385, 482–483
Jones, William (1746–1794), brittisk orientalist   

440
Josef, biblisk person   111, 129, 441, 448–449
Jubber, Nicholas, brittisk resenär   468

k

Ḳâḍim se al-Kāẓim, Mūsā
al-Kafrāwī, Ḥasan (d. 1788), egyptisk lärd   

313, 472
kapten se Wiklund, Anders
Karl XII (1682–1718), svensk kung 1697–1718   

26, 156, 451
Kāshifī, Ḥusain Vāʽiẓ (1436/37–1504/05), 

persisk prosaist, religiös lärd   31, 480 
al-Kāẓim, Mūsā (745–799), enl. shiiterna den 

sjunde imamen   386, 483
kejsaren se Nikolaj I
Kekoni, Lars Johan (1803–1860), politieborg-

mästare i Åbo, kollegieassessor, lagman   99
Kellgren, Herman (1822–1856), professor i 

orientalisk litteratur 1854–1856   156, 451
Keshavaraz-Karamustafa, Fatemeh (f. 1952), 

iransk-amerikansk författare, akademiker   440 
Khālid ibn al-Walīd (d. 642), arabisk härförare   

33

al-Khalīl ibn Aḥmad (ca 719–ca 791), arabisk 
lexikograf, filolog   468

Khanbaghi, Aptin, iransk-amerikansk religions-
historiker   439

Khomeinī, Rūḥollāh (1902–1989), ayatollah, 
iransk religiös och politisk ledare, landets 
verkliga överhuvud 1979–1989   9, 464 

Khusrau II Parvēz (d. 628), sasanidisk kung 
590–628   469

Khusrau Khān (Khosrew Khan) (1785/86–1857), 
urspr. armenier, senare eunuck vid qajar-
dynastins hov, guvernör   86, 273, 439 

Kiepert, Heinrich (1818–1899), tysk kartograf   
444

Kiselev, Pavel Dimitrijevitj (1788–1872), rysk 
greve, general, minister   437

Koechler se Köhler
Konstantin den store (272/73–337), romersk 

kejsare 306–337   441
Kroisos (ca 595–547 fvt), kung av Lydien ca 

560–547/46 fvt, känd för rikedom och 
  högmodighet   380, 482
Kyrklund, Willy (1921–2009), författare av 

finländskt ursprung   32, 34, 440, 464–465, 
473, 475, 478

Köhler, P., sekreterare av tyskt ursprung vid 
Rysslands konsulat i Kairo   163

l

Lagus, Fredrik Wilhelm (1811–1875), banko-
kommissarie   101 

Lagus, Jakob Johan Wilhelm (1821–1909), 
professor i orientalisk och grekisk litteratur, 

  universitetets rektor 1878–1884   11, 18, 
101, 258

Lagus, Sigrid Helena (1782–1857), f. Hoffrén, 
g.m. Anders Johan Lagus   412

Lagus, Wilhelm Gabriel (1786–1859), 
professor i allmän lagfarenhet, universitetets 
rektor 1845–1848   97, 167, 156, 258

Lane, Edward William (1801–1876), brittisk 
orientalist   40, 444, 481

Lasarus (Lazari), biblisk person   103, 444
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Lassy, Ivar (1889–ca 1937), orientalist, 
tidnings-man   478

Lille, Bengt Olof (1810–1875), professor i 
kyrkohistoria 1840–1871   413

Linsén, Johan Gabriel (1785–1848), professor 
i vältalighet och skaldekonst 1828–1848   
167, 257–258, 415

Ludvig Filip (1773–1850), fransk kung 1830–
1848   458

Lundahl, Gustaf (1814–1844), professor i 
astronomi 1842–1844   258

Luther, Martin (1483–1546), tysk teolog, 
reformator   196, 455

Luxenberg, Christoph, pseudonym, orientalist   
442

m

M. ʽAli se Moḥammad ʽAli
M. ʽAli se Muḥammad ʽAlī
M. Shah se Muḥammad ibn ‛Abbās 
Magdalena se Maria från Magdala
mamma se Wallin, Johanna Maria
al-Maʼmūn (786–833), abbasidkalif 813–833   461
Maria, enl. trad. Jesu mor, helgon   117
Maria från Magdala, biblisk person   129 
Maria, dotter till Maurikios   469
Māriya, kopt som enl. trad. fördes till profeten 

Muḥammad   470
Mashal   76
Maurikios (539–602), östromersk kejsare 

582–602   469
Midjan, biblisk person   114
Mīrkhwānd, eg. Muḥmmad ibn Khāwand Shāh 

(Mirkhond) (1433–1498), persisk historie-
skrivare   355, 479

Mīrzā/Mirzan   82, 365, 368–369
Mīrzā Aghāsī   88
MīrzāʽAlī   88, 313, 315–316, 328, 330
Mīrzā Ḥusain Khān (verksam mitten av 1900-

talet), iransk lärd   477–478
Mīrzā Ismāʽīl, lärare i persiska vid Institutet för 

orientaliska språk vid utrikesministeriet i  
S:t Petersburg   11 

Mirzā Muḥammad ʽAlī   88
Mirzā Muḥammad Ṣādiq   90, 441
Mitʽab ibn ʽAbdallāh al-Rashīd, emir av Ḥaʼīl, 

Shammars överhuvud 1868–1869, bror till 
  Ṭalāl ibn ʽAbdallāh al-Rashīd   245, 458
Moberg, Adolf (1813–1895), professor i fysik 

1849–1875   157, 167, 258
Moḥ. Shah se Muḥammad ibn ‛Abbās 
Moḥammad/Mohammed se Muḥammad
Mohammad ʽAjad se al-Ṭanṭāwī, Muḥammad 

ʽAyyād
Moḥammad ʽAli   255, 259–260, 263, 286, 

295–297, 302, 312, 320, 328, 338
Moḥammad ʽAli se Muḥammad ʽAlī
Moḥammad shah se Muḥammad ibn ‛Abbās 
Mohammed se Muḥammad
Mohl, Jules (1800–1876), tyskfödd orientalist 

verksam i Frankrike   483
monarken se Nikolaj I
mor se Wallin, Johanna Maria
Moreh, Shmuel (f. 1932), Baghdadfödd 

professor i arabiska språket och litteraturen   
472

Mosaddeq, äv. Mosaddegh, Muṣaddiq (1880–
1967), premiärminister i Iran 1951–1953   471

Mose, profet   103, 112, 116, 119, 173, 444, 
449–450

Muʽammar   237–238 
Muʽāwiya, umayyaddynastins grundare, reg. 

661–680   441
Muchlinskij, Anton Osipovitj (1808–1881), 

polsk-rysk turkolog   27
Muḥammad   84, 86
Muḥammad, profet   15, 23, 33, 104–105, 118, 

134, 145, 222, 278, 290, 440–441, 443, 449, 
454, 459, 463–466, 468–471, 474, 478 

Muḥammad ʽAlī (1769–1849), viceregent av 
Egypten 1805–1848   171, 173, 241, 246, 
376, 437, 445, 448, 452, 457–458, 483 

Muḥammad ibn ‛Abbās (1808–1848), shah 
av Persien 1834–1848, far till Nāṣir al-dīn   
9–10, 82, 260, 262, 282, 289, 292–294, 303, 
305, 307, 324–325, 330, 333, 348, 360, 370, 
438, 463 

WALLIN V.indd   504 1.12.2014   11.35



505

Muḥammad Jawād   84 
Muḥammad al-Mahdī, för en del av shiiterna 

den tolfte imamen   10, 288, 466
Muḥammad Shāh se Muḥammad ibn ‛Abbās 
Muḥammad al-Taqī (811–835), enl. shiiterna 

den nionde imamen   484
al-Muqauqis, äv. Kyros (d. 642), Alexandrias 

patriark, härskare av Egypten   470, 474
de Murad, Cesar   378–379
Muravjov-Vilenskij, Michail Nikolajevitj 

(1796–1866), rysk greve, ämbetsman   437 
Muṣṭafā, Muḥammad (verksam första hälften 

av 1800-talet), översättare till arabiska   451 
Muṭeirân   237–238

n

N. Allah se Naṣr Allāh
al-Nabī Saʽīn   116, 446
Nāṣir al-dīn (1831–1896), shah av Iran 1848–

1896, son till Muḥammad ibn ‛Abbās   9, 
86, 290, 308, 310, 333, 361 

Nasr   364
Naṣr Allāh   82, 84, 259, 261, 270, 288, 294–296
Alnebi Ismaʽun se al-Nabī Saʽīn
Niʽmat-Allāh (d. ca 1430), sufimystiker, poet   

463
Nervander, Johan Jakob (1805–1848), 

professor i fysik 1845–1848   167, 257–258, 
413

Niebuhr, Carsten (1733–1815), tysk upptäckts-
resande, matematiker, kartograf   483

Nikolaj I (1769–1855), rysk kejsare 1825–1855   
157, 414

Niẓāmī-ye ʽArūḍī (verksam 1100-talet), persisk 
poet   468

Niẓāmī-ye Ganjavī (1141–1209), persisk poet   
30, 469, 477

Nordenheim, Mauritz Wilhelm (1807–1872), 
direktör för generalguvernörens kansli, 
statsråd, senator   101

Nordenstam, Johan Mauritz (1802–1882), 
militär, guvernör i Nylands län 1847–1858, 

  universitetets tf. vicekansler   157, 168, 257

von Nordmann, Alexander (1803–1866), 
professor vid Richelieuska lycéet i Odessa 
1832–1849, professor i botanik och zoologi 
1849–1866   257–258, 416, 451

al-Nuʽmān ibn ʽAmr ibn Muqarrin (d. 641), 
arabisk militär, profeten Muḥammads följe-
slagare   33

nye Shahen se Nāṣir al-dīn
Nöldeke, Theodor (1836–1930), tysk orientalist   

12, 464, 468

o

Odescalchi, Raim., italiensk preparator   163
ʽOmar se ʽUmar ibn al-Khaṭṭāb
von Oppenheim, Max (1860–1946), tysk histo-

riker, arkeolog, diplomat   457 
ʽOthman se ʽUthmān ibn ʽAffān
Otta, Joakim (1775–1848), lektor i gymnastik   

257

p

Philby, Harry S:t John Bridger (1885–1960), 
brittisk forskningsresande, arabist   452

Pīrūz (636–679), sasanidisk ledare i exil, son 
till Yazdgerd III   33

Polk, William Roe (f. 1929), amerikansk 
professor i historia   484

preussisk konsul se Schultz, Ernst Gustav
profet se Muḥammad

Q

Qarād   84
Qumbar   84

r

Raḍī   84
Rafael (1483–1520), italiensk målare och arki-

tekt   119, 447
Rawlinson, sir Henry (1810–1895), brittisk 

orientalist, diplomat   22, 383, 385, 438, 483 
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rector magnif. se Lagus, Wilhelm Gabriel
Rehavam (Rehabeam), kung av Juda ca 

926–910 fvt, Salomos son   111, 446
Rein, Gabriel (1800–1867), professor i historia, 

universitetets rektor 1848–1858   167, 257, 
413

Retsö, Jan (f. 1947), professor i arabiska i 
Göteborg   467–468

Riḍà se ʽAlī al-Riḍā 
Ridgeon, Lloyd, brittisk religionshistoriker   480
Ridvan   145 
Rishtī, Kāẓim (1793–1843), sayyid, iransk 

religiös ledare   9
Riza Shāh Pahlavī (1878–1944), shah av Persien 

1925–1941   479
Roberts, David (1796–1864), skotsk målare   

bildark
Rokassovskij, Platon Ivanovitj (Rokosoffskij) 

(1800–1869), rysk militär, tf. general-
guvernör av Finland 1848, 1850–1859, 
generalguvernör 1861–1866   168

Romeiḥ bni Ḥoleyil   400, 402, 484
Rosenmüller, Johann Georg (1736–1815), tysk 

teolog, författare   102, 443
Rūdakī (ca 860–ca 940), persisk poet   464
Rūmī, Jālal al-dīn (1207–1273), persisk poet, 

mystiker   30–31
Runeberg, Johan Ludvig (1804–1877), skald   

292, 384 
Rzewuski, Waclaw (1784–1831), polsk greve, 

orientalist, forskningsresande   437, bildark

s

Sâbtân   404
Saʽd ibn Abī Waqqāṣ (d. 664), arabisk härförare   

33
Saʽdī (ca 1215–1292), persisk poet 8, 21, 24–26, 

31, 90, 292, 356, 358, 391, 439, 441, 481
Saḳar   204–205, 207, 218–224
Saladin, äv. Ṣalāḥ al-dīn Yūsuf ibn Ayyūb 

(1138–1193), sultan av Egypten och Syrien 
ca 1169–1193   123, 446–447 

Ṣāliḥ, profet i den islamiska teologin   454

Sālim   52, 204–208, 210, 212–213, 217, 219–221
Salīm I (ca 1470–1520), osmansk sultan 1512–

1520   182, 226, 234, 454
Salīm II (ca 1524–1574), osmansk sultan 

1566–1574   182, 226, 234, 454
Salomo (Sulaimān bn Dāʼūd), kung av Israel  

ca 965–ca 926 fvt   82, 149, 152, 446, 450 
Saqar   70
Sattler, Hubert (1817–1904), österrikisk målare   

bildark
Schauman, Frans Ludvig (1810–1877), 

professor i praktisk teologi 1847–1865, 
biskop   157, 413–414

Schiller, Friedrich von (1759–1805), tysk 
författare   24   

af Schultén, Nathanael Gerhard (1794–1860), 
professor i matematik 1826–1855   167

Schultz, Ernst Gustav (1811–1851), arabist, 
preussisk konsul i Jerusalem   103, 105, 444

Schutyser, Tom, belgisk fotograf   476
Schwarzenbach, Annemarie (1908–1942), 

schweizisk resenär, författare, journalist   475
Schwickert   99
Scott, sir Walter (1771–1832), skotsk författare

447
Scruton, Roger (f. 1944), brittisk filosof   481
Sebedaios, biblisk person, far till apostlarna 

Johannes och Jakob   122, 447
Sehested, Hannibal (1609–1666), dansk statsman, 

ståthållare i Norge 1642–1651   375, 482
Selim se Salīm I och II
Shāh Zādeh   86, 303
shahen se Muḥammad ibn ‛Abbās 
Shakespeare, William (1564–1616), engelsk 

författare   16, 179, 352, 476
Shamil, Muḥammad (1797–1871), kaukasisk 

upprorsledare   183 
Shīrīn (d. 628), g.m. Khusrau II Parvīz   30, 

297–298, 469
Shīrīn, kopt som enl. trad. fördes till profeten 

Muḥammad   470 
Sisera, biblisk person   114, 446
Sjöström, Axel Gabriel (1794–1846), professor 

i grekisk litteratur 1833–1846   258
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Snellman, Johan Vilhelm (1806–1881), 
författare, statsman, professor i morallära,  
i filosofi 1856–1863   258

sonen se Jesus
von Spiegel, Friedrich (1820–1905), tysk 

orientalist   483
Stalin, Josef (1879–1953), sovjetisk politiker   478
Subayyiḥ al-Tuwaijir   70
Sulaimān I (1494/95–1566), osmansk sultan 

1520–1566   454
Sulaimān bn Dāʼūd (ar. för Salomo) se Salomo
sultanen se Abdülmecid I
svärmor se Lagus, Sigrid Helena
Sykes, Christopher (1907–1986), brittisk 

författare   475
syster se Wallin, Natalia Sofia

t

al-Ṭahṭāwī, Rifāʽa Rāfiʽ Bey (1801–1873), 
egyptisk lärd   26

Ṭalāl ibn ʽAbdallāh al-Rashīd, emir av Ḥāʼil, 
Shammars överhuvud 1848–1868   162, 452  

Tankred av Hauteville (Tancred) (ca 1076–
1112), korsfarare, senare härskare i norra 
Syrien   121, 447

al-Ṭanṭāwī, Muḥammad ʽAyyād (1810–1861), 
professor i arabiska vid Institutet för 

  orientaliska språk vid utrikesministeriet i S:t 
Petersburg   105, 444, 453

Ṭāqat Farhād   84
Tegnér, Esaias (1782–1846), svensk skald, 

prästman   447
Tengström, Johan Jacob (1787–1858), historiker, 

professor i teoretisk och praktisk filosofi 
  1827–1848   156, 258, 413
af Tengström, Johan Magnus (1793–1856), 

professor i botanik och zoologi 1842–1847   
258

Tengström, Johan Robert (1823–1847), docent 
i filosofi   156

Thesiger, Wilfred (1910–2003), brittisk forsk-
ningsresande, författare   452

Thesleff, Alexander Amatus (1778–1847), 

militär, universitetets tf. vicekansler 1828–
1830, 1832–1847   156, 167, 258

Thomas, Bertram (1892–1950), brittisk tjänste-
man, forskningsresande   452

Topelius, Zacharias (1818–1898), historiker, 
författare, tidningsman   478

Ṭūsūn pascha (1794–1816), Muḥammad ʽAlīs 
son, far till ʽAbbās I   458

Törnegren, Karl Vilhelm (1817–1860), 
bibliotekarie 1848–1860, professor i 
lärdomshistoria   167

Törnroth, Lars Henrik (1796–1864), professor i 
barnförlossningskonst och kirurgi, arkiater, 
universitetets vicerektor 1848–1855   257

u

Udelius, Peter Daniel (1809–1847), bagare   157
Ullmann, Manfred (f. 1931), tysk professor i 

arabistik och islamstudier   455
ʽUmar ibn al-Khaṭṭāb (d. 644), den andre 

kalifen   281, 466 
ʽUmar Khayyām (ca 1047–1122), persisk poet, 

astronom, matematiker   14, 31
unge son se Ṭalāl ibn ʽAbdallāh al-Rashīd
Usāma ibn Munqidh (1095–1188), muslimsk 

poet, författare, diplomat   447
Utas, Bo (f. 1938), svensk professor i iranska 

språk vid Uppsala universitet   440
ʽUthmān ibn ʽAffān (577–656), den tredje 

kalifen   281, 466 

v

Vernet, Thierry (1927–1993), fransk konstnär   
462

Victoria (1819–1901), brittisk drottning 1837–
1901   243, 458

Viitamäki, Mikko, iranist vid Helsingfors 
universitet   465

Voltaire, François de (1694–1778), fransk 
författare   26, 451   

Vullers, Johann August (1803–1880), tysk 
orientalist   483
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Vulpius, Christian August (1762–1827), tysk 
författare, dramatiker, svåger till Johann   
Wolfgang Goethe   478

w

al-Walīd I (ca 670–715), umayyadkalif 
705–715   445, 449

Wallenius, Ivar Ulrik (1793–1874), adjunkt i 
orientalisk litteratur   156, 415

Wallin, Bror August (1820–1868), G.A. Wallins 
bror, militär, godsägare   99

Wallin, Johanna Maria (1779–1854), f. Ahren-
berg, G.A. Wallins mor, kammarrådinna   54, 
97, 99–100, 110, 154, 168, 174, 255, 258, 
383–384, 409–410, 412, 415 

Wallin, Natalia Sofia (1818–1881), G.A. Wallins 
syster   98–99, 255, 409–410, 412

Warg, Caisa (1703–1769), svensk kokboks-
författare   410, 485

Watts, B.T.   283
Weeks, Edwin Lord (1849–1903), amerikansk 

målare   [2]
Wellsted, James Raymond (1805–1842), brittisk 

sjöofficer, Arabienresenär   162, 452
Wiklund, Anders, kapten på ”Active”   373, 482
Wilken, Friedrich (1777–1840), tysk historiker, 

orientalist   483
von Willebrand, Knut Felix (1814–1893), 

professor i patologi och medicinsk klinik 
1856–1874, generaldirektör för medicinal-
verket   97, 158, 442

Wilson, Arnold (1884–1940), brittisk tjänste-
man   335 

Winckelmann, Johann Joachim (1717–1768), 
tysk konsthistoriker, nyantikens grund-
läggande teoretiker   17

Woldstedt, Fredrik (1813–1861), professor i 
astronomi 1846–1861   258

von Wrede, Gustav Adolf (1807–1863), tysk 
arabist, forskningsresande   162, 453

Wulff, Thomas (f. 1953), författare   478
Wulffert, Johannes (ca 1785–1848), gene-

ralmajor, tullkontrollör, befälhavare för 
Helsingfors gendarmeri   168

Y

Yazdgerd III (624–651), sasanidisk storkung av 
Iran 632–651   33 

Yazīd I (647–683), umayyadkalif 680–683   
461

Z

Zahhak (Dhuḥak), enl. iransk mytologi arabisk 
tyrann   260

Zebedei se Sebedaios
Zettersteen, Karl Vilhelm (1866–1953), svensk 

orientalist, professor i semitiska språk i 
Uppsala, översättare   437, 467

Zinyān   90, 441
Zubaida bint Jaʽar (d. 831), abbasidprinsessa   92

ö

Öljeytü, härskare över Persien och Mesopota-
mien 1304–1316   461–462
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Sakregister

 Stavningen i sökorden  är  normaliserad. Wallins original  är  inom parentes och korshän-
visningar är införda när det är nödvändigt. Platser som inte har kunnat identifieras är kursi-

verade och enligt Wallins stavning. Fartygsnamn är inom citationstecken. Ortbestämningarna är 
enligt historiska landskap och områden. Den arabiska bestämda artikeln i dess olika former (al/as) 
påverkar inte sökordets plats i registret.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

a

Abāda, Persien   88
al-ʽAbd se Jabal al-ʽAbd
Abo Shir se Būshahr
Abū Ḥunaib, bergspass på Arabiska halvön   74
Abū Shīr se Būshahr
Abū Ṭaifa, källa på Sinaihalvön   68
“Active”, fartyg   482
ʽĀda, utslocknad vulkan på Arabiska halvön   

405
Aden, Arabiska halvön   162–164, 255–256, 

382, 411, 415 
ʽAdra (ʽAdhrà), Syro-Palestina   406
ʽAdwa, Arabiska halvön   78
al-Agā se al-Ajā  
Ailanitiska viken se ʽAqabaviken
ʽAin al-Fīja, källa och by i Syro-Palestina   

147, 407
ʽAin al-Ḥawārib, källa i Syro-Palestina   399
al-Ajā, bergskedja på Arabiska halvön   78
ʽAḳaba se al-ʽAqaba
ʽAkaba viken se ʽAqabaviken
Akhdar se Wādī Akhḍar
Akko, Syro-Palestina   112, 116, 126
Aksum, hist. imperium ca 100–940   443
Aleppo, ar. Ḥalab, Syro-Palestina   136, 382–383, 

385–387, 401

Alexandria, Egypten   36, 97–98, 101, 153, 
155–156, 163, 165–166, 168, 256–257, 364, 
377, 384, 407, 409, 411, 415, 441, 483  

ʽAmāra, Persien   66, 86, 307, 310, 439
Anatolien, benämning på Mindre Asien   21, 33
ʽAnaz, Arabiska halvön   76
ʽAnaza, stamkonfederation   186, 236, 241, 

386–388, 397
al-Andalus, region på Iberiska halvön   466, 

476 
Anti-Libanon, bergssträckning mellan Syro-

Palestina och nuv. Libanon   141, 148, 152,  
405

al-ʽAqaba, fästning på Sinaihalvön   161, 236
ʽAqabaviken   153, 178 
ʽArafāt, slätt invid Mekka på Arabiska halvön   

470
al-ʽĀriḍ, provins på Arabiska halvön   205, 242
ʽArīsh, Sinaihalvön   45, 68
ʽArnān se Jabal ʽArnān
Ashara se al-Sharāh
Askalon, Syro-Palestina   461
Askar, Syro-Palestina   445
Assuan, Övre Egypten   150, 450
Alʽâṭ se Wādī al-ʽĀṭ
Athen   443
ʽAṭīyā se Banī ʽAṭīyā
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Atlanten   32
al-Atwā, Arabiska halvön   78

B

Baalbek, Syro-Palestina   147–152, 268, 450
Baghdad   16, 36–37, 58, 82, 145, 147, 162, 

164–166, 193, 243, 246–256, 259, 261–263, 
265–266, 268, 271, 273, 277, 279, 281, 
287–288, 293–295, 297–298, 300, 303, 312, 
327, 329, 350, 358, 370, 373, 377–386, 389, 
391, 395, 399, 401, 406–407, 409, 411, 424, 
438, 458–460, 472, 474, 481, 483, 485

Bahrain, historisk region på Arabiska halvön   
9, 162 

Bahrūz, Persien   64, 82
Bāʽij, källa på Arabiska halvön   399, 484
Bait Ḥanīna, Syro-Palestina   108, 115
al-Bakra, Arabiska halvön   72, 74, 234 
Baladrūz, Persien   64, 82, 260, 262  
Balī, beduinstam   72, 186, 231, 233–234, 236, 

300
Baneas se Bāniyās
Banī ʽAṭīyā, beduinstam   52, 220, 228, 231
Banī Kaʽab, beduinstam   228
Banī Suwaif, Mellersta Egypten   106, 155
Banī Tamīm, beduinstam   387
Banī ʽUqba, beduinstam   50, 68, 181, 186, 

190–191, 199, 204, 207–208, 218
Banī Wahb, beduinstam tillhörande al-Fuqarā   

76
Bāniyās, äv. Caesarea Filippi, antik stad i Syro-

Palestina   134
Banū Hilāl, stamkonfederation   387
al-Baqqār, Arabiska halvön   72
Barada, ström i Syro-Palestina   147
al-Barka, Arabiska halvön   92
Barzarūt, Persien   64, 82, 260, 262  
Bashara, Syro-Palestina   133–134
Basra (Bassora), Irak   92, 245, 248, 255–257, 

259, 333, 363, 371, 373, 376–378, 381–382, 
384–385, 407, 410–412, 442 

Batavia, Nederländska Ostindien, nuv. Jakarta i 
Indonesien   381

Albattauf se Sahl al-Battauf
Behrūz se Bahrūz
Beirut   112, 124, 126, 128, 130, 133, 150, 

152–155, 383, 407, 411
Beit Haneina/Beit Hanina se Bait Hanīna
Belî se Balī   
Bender ʽAbbās, Persien   249, 377
Beni ʽAtiyà se Banī ʽAṭīyā
Beni Hilâl se Banū Hilāl
Beni Kaʽab se Banī Kaʽab
Beni Shammar se Shammar
Beni Sueif se Banī Suwaif
Beni Temîm se Banī Tamīm 
Beni ʽökbá se Banī ʽUqba 
Bereima se al-Buraimī
Berlin   105, 443–444
Berzerūṭ, Persien   64, 82, 260, 262  
Beschara/Beshara se Bashara   
Betania, äv. al-ʽAzarīya el. al-ʽAyzarīya, Syro-

Palestina   103, 444
Lasarus grav   103, 444

Betel, Syro-Palestina   109
Bethania se Betania
Bethel se Betel
Betlehem   103, 119, 144
   Födelsekyrkan   144
Betsaida, Syro-Palestina   447
al-Biqāʽ, dal i Syro-Palestina   152
birkat al-muʽaẓẓam (birket almuʽaḍsḍsam), 

vattenstation på Arabiska halvön   206
Birrid, berg på Arabiska halvön   76
Bishr, beduinstam tillhörande ʽAnaza   242, 

297, 388, 405–406
Bīsitūn, äv. Bisutūn el. Behistun, by och klipp-

massiv, Persien   66, 84, 297, 299, 438, 483 
Bokhara se Buchara
Bolâḳ se Būlāq
Bombay, tid. namn på Mumbai, Indien   333, 

369
Boraḳân se Burqān
Boreidá se Buraida
Buchara, Centralasien   146, 155, 250, 252, 340
Bukaʽa se al-Biqāʽ
Būlāq, tid. Kairos huvudhamn   199, 451
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Buraida, Arabiska halvön   386
al-Buraimī, Arabiska halvön   162
Burqān, ö i Röda havet   180
al-Busaiṭa, region på Arabiska halvön   72
Būshahr, äv. Būshīr, Persien   90, 255, 332–333, 

360, 362, 371, 374, 376, 378, 411, 441, 
480–481 

C

Cairo se Kairo
Calcutta, Indien   333, 374
Chahk, Persien   86
Chinār, Persien   90
Constantinopel se Konstantinopel

d

Dabūrīya, Syro-Palestina   120–121
Dagestan, Kaukasien   460
al-Dahnāʼ, öken på Arabiska halvön som 

sammanför al-Rubʽ al-khālī och al-Nafūd   
80

Dailam, region i Persien   459
Dālakī (Dallekī/Dalloki), Persien   90, 362
Damaskus   122, 124, 130, 134–137, 139, 

141–147, 150, 152–153, 193, 228, 231, 383, 
385–386, 393, 396–398, 402, 405–406, 411, 
444, 449, 454, 460–461, 474

  ʽAṣr-torget   402
Umayyadmoskén   144, 449

Daqqī, Arabiska halvön   78
Dār al-ḥamrā’, Arabiska halvön   74
Dasht-i Arjin, äv. Dasht-i-Arezen, övers. Vild-

mandelns slätt, Persien   90, 361
Daulat Ābād, Persien   66, 86, 303, 308, 310
Davids borg se Jerusalem
Dawīsh, beduinstam   243
Dawiyān se Wādī Dawiyān
Ḍayyiqat al-Saʽlūl, bergspass på Arabiska 

halvön   70
Aldeir, Syro-Palestina   389
Desht-i Argin se Dasht-i Arjin
Dezful, Persien   374

Dhurqān, Persien   88
Dildān, Persien   86, 311
al-Dirʽīya, Arabiska halvön   452, 458
Doleim se Dulaim   
Dostvilla se Dezful   374
Dresden, Tyskland   447
   Staatliche Gemäldegalerie   447
Ḍsafîr se Ẓafīr   
Duburijeh se Dabūrīya
Dulaim, beduinstam   387
al-Ḍuyūfīya, beduinstam   70
Döda havet   102–103, 127, 131, 137, 205

 
e

Ebal, berg i Syro-Palestina   109–111, 446
Efraim, berg i Syro-Palestina   108
Alʽelà se al-ʽUlā
ʽEneze se ʽAnaza 
Esdraelon se Jezreel
Esn Ābād, Persien   88
Eufrat, flod i sydvästra Asien   248–249, 385, 

387–390, 392–394, 483–484
 
f

Fajum se al-Fayyūm 
Farrāʽ se Wādī Farrāʽ
al-Fayyūm, Mellersta Egypten   106, 155, 445
Fege/Figé se ʽAin al-Fīja
Foḳarâ se al-Fuqarā
Frankernas berg se Herodium  
Fredrikshamn, Nyland   168, 258
al-Fuqarā, beduinstam   56, 74, 76, 186, 236, 242

 
G

G. Carleby se Gamlakarleby
Gaba, äv. Gilead, Syro-Palestina   112
Galileiska hafvet el. sjön se Gennesaretsjön
Gamaraj, Persien   90
   Bait Mashad-i ʽAlī   90
Gamlakarleby, Österbotten   373, 482
Gangavar se Kangāvar

WALLIN V.indd   511 1.12.2014   11.35



G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

512

Garizim se Gerizim
Algauf se al-Jauf
Gaza, Syro-Palestina   134, 154, 181, 186
alGebel Alakhḍar se Jabal Akhḍar
gebel ḥarb se Jabal Ḥarb
Gebel Shammar se Jabal Shammar
Genin se Jenin
Gennesaretsjön (Genezareth sjön), sjö i Syro-

Palestina   114, 121, 123, 126, 129–131, 
447–448

Gerizim, berg i Syro-Palestina   109–111, 446
  Samaritiskt tempel (Isaks altare)   111, 446
Ghadīr Jabw, Arabiska halvön   74
Ghadīr al-Rāshida, Arabiska halvön   72
Ghanīm, berg på Arabiska halvön   76
al-Gharqada, Sinaihalvön   68
al-Ghauṭa, berg på Arabiska halvön   76
Ghazze se Gaza
Gidda se Jidda
Gilboa, berg i Syro-Palestina   114
Gulpâigûn, Persien   308
Gulshan, Persien   328
Gä Hinnom se Hinnomdalen

 
h

Hadramaut, region på södra Arabiska halvön   
162, 453

Haifa, Syro-Palestina   116
Ḥāʼil, Arabiska halvön   56, 76, 78, 92, 162, 

241–246, 442, 458, bildark
Ḥaiwī, beduinstam   171
Ḥajar se Jibāl al-Ḥajar
Ḥajāyā, stamkonfederation   236
al-Ḥāla, äv. Ḥalā al-Badr, utslocknad vulkan på 

Arabiska halvön   74
Haleb se Aleppo
Ḥalīqa se Wādī Ḥalīqa
Hamadān, Persien   82, 84, 86, 255, 272, 274, 

282, 286, 303, 445, 479
  Avicennas mausoleum   445, 479
Ḥamaidāt, föregiven stamidentitet   228
al-Ḥamāṭīya, region i Irak   78, 80
Hamburg, Tyskland   36, 124

Ḥarb, stamkonfederation   388
Hârôn Âbâd se Hārūnābād
Alḥarrá/Ḥarrá se Jibāl al-Ḥarra  
al-Ḥarra, slätt på Arabiska halvön   72, 74, 76, 

234–235
Hārūnābād, Persien   64, 84, 282, 285
al-Ḥasā, även al-Aḥsā’, region vid Persiska 

viken på Arabiska halvön   80, 162, 205, 387
  ʽAmūd al-Khaima, övers. al-Khaimas pelare   

80
Hasbeja, Syro-Palestina   134–136, 141–142, 

147, 154
Ḥashm al-Ḥarra, slätt på Arabiska halvön   70
al-Ḥasma, slätt på Arabiska halvön   52, 70, 72, 

74, 76
Alḥassa se al-Ḥasā
Ḥaṭṭīn, äv. Qurūn Ḥaṭṭīn, berg i Syro-Palestina   

116–117, 121–122, 446
Ḥaūrān, vulkaniska berg och platå i Syro- 

Palestina   393, 395 
Havre se Le Havre
al-Hawāra, Sinaihalvön   68
Ḥawârib se ʽAin al-Ḥawārib
al-Ḥayānīya, slätt på Arabiska halvön   80
Ḥāyil se Ḥāʼil
Ḥazil, Arabiska halvön   80
Ḥazīm, beduinstam   78
Hebron, äv. al-Khalīl, Syro-Palestina   112, 146, 

228, 446–447, 450
  Ibrāhīmmoskén   112, 446
Ḥegâjâ se Ḥajāyā
Alḥegâz/Ḥegâz se al-Ḥijāz
Ḥejwi se Ḥaiwī
Alḥellé se al-Ḥilla
Helsingfors   26–27, 36, 97–98, 101, 125, 139, 

157–158, 164–165, 168, 256, 330, 412, 425, 
  442, 448, 451–453, 456
  Globrunn   125, 448
  Helsingfors lyceum   99
  Helsingfors trivialskola   158, 258
  Kejserliga Alexanders-Universitetet   26,  

  99, 156–157, 167–168, 257–258,  
  381, 407, 413–415, 442, 450–451,  
  453, 456
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        Anatomiska institutionen   163
        Kliniska institutet   456
  Magnetiska observatoriet   139, 167, 258
  Myntkabinettet   415
  Nationalbiblioteket, tid. Universitets-
    biblioteket   167, 425, 450–451
  Ulrikasborg, stadsdel   139
Helsingör, Danmark   479
Helvetien, latinska namnet på Schweiz   167
Herāt, Afghanistan   82, 84, 282, 302, 331
Hermon, bergmassiv i Syro-Palestina   112, 

114, 116–117, 130, 134, 137, 139–141, 148, 
405, 446

Herodium, berg i Syro-Palestina   116
Ḥesâr se Ḥiṣār
Ḥesmé se al-Ḥismā
Ḥeteim se Hitaim
Hfors se Helsingfors
Ḥigr se Madāʼin Ṣāliḥ
al-Ḥijāz, region på nordvästra Arabiska halvön   

174, 177, 181, 205, 388, 409, 458
al-Ḥijr se Madāʼin Ṣāliḥ
al-Ḥijra, landskap på Arabiska halvön   80 
al-Ḥilla, Irak   58, 82, 248
al-Hindīya, gren av Eufrat, Irak   248
Hinnomdalen, Syro-Palestina   103
Ḥiṣār, Persien   86, 307 
al-Ḥismā, landskap på Arabiska halvön   181, 

205
Hīt, Irak   385, 389–390, 393
Hitaim, äv. Hutēm, beduinstam   175, 178, 237, 

397, 457
Ḥoeiṭât se Ḥuwaiṭāt
Huladalen, dal med sjö i Syro-Palestina, tid. äv. 

benämnd Merom   131–133
Ḥulwān, berg på norra Arabiska halvön   76
Ḥuwaiṭāt, stamkonfederation   70, 201 
Ḥämeidât se Ḥamaidāt   

 
i

Ibn Ḥadhdhal, beduinstam   388, 391
Ibn Shāmā, beduinstam   74, 236–237 
al-ʽIlā, Arabiska halvön   92, 442

Imām ʽAskar, Persien   82
Indus, flod på Indiska halvön   474
Irewan se Jerevan   
Ῑsāwandī/Isâwendi, Persien   90, 362
Isfahan, Persien   19, 21, 66, 88, 249, 255, 269, 

287, 290, 294, 297, 300, 303, 307, 310–312, 
  314, 317–318, 321–322, 326, 329–334, 

338–339, 341, 343, 345, 347–348, 350, 358, 
358, 363, 371, 410, 439, 472, 475, 477–478, 
bildark

  ʽĀlī Qāpū, palats   321
  Chahār bāgh-skolan   19   
  Chihal-sitūn, paviljong   325, 475, bildark
  Gulfa se Julfa
  gungande minareter se mausoleum
  Julfa, armeniernas kvarter   88, 327–328,  

  439
  Kaiseriyé se Qaiṣarīya
  mausoleum   330, 475
  Meidān-i Shāh, äv. Naqsh-i Jāhān, torg   88,  

  321–322, 325, 347, 475
  Mesjid-i Shāh, moské   88, 322–323, 329,  

  348, bildark
  Naqqāshī se Meidān-i Shah
  palats se ʽĀlī Qāpū
  Qaiṣarīya, torg   323
  Shah ʽAbbas moské se Mesjid-i Shāh
  Shahplatsen se Meidān-i Shah

 
j

Jabal al-ʽAbd, berg på Arabiska halvön   78   
Jabal Akhḍar, berg på Arabiska halvön   162 
Jabal ʽArnān, berg på Arabiska halvön   76
Jabal Ḥarb, berg på Arabiska halvön   70, 200
Jabal Jimm, berg på Arabiska halvön   68
Jabal Mismā, berg på Arabiska halvön   76
Jabal al-Raḥma, berg invid Mekka på Arabiska 

halvön   470
Jabal Ṣadr, berg på Arabiska halvön   68, 70  
Jabal Salmā, berg på Arabiska halvön   78 
Jabal Shammar, berg på Arabiska halvön   92, 

205, 442
Jabal Shār, berg på Arabiska halvön   70
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Jafa, Syro-Palestina   122
Jaffa, Syro-Palestina   103, 109, 147, 154
al-Jaladīya, berg på Arabiska halvön   78
al-Jasāmīya, berg på Arabiska halvön   78
al-Jauf, Arabiska halvön   80, 161, 205, 402
Jenin, lat. Ginae, Syro-Palestina   112, 114, 

117, 119, 123
Jerevan, Armenien   263
Jeriko, Syro-Palestina   103, 123, 128, 444
Jerusalem, äv. Zion   98, 101–108, 111–112, 

114–119, 122, 124, 129, 134, 137, 149, 441, 
  443–448, 450, bildark
  al-Aqṣā, moské   105, 112, 444–445 
  Bethlehemsporten se Jaffaporten
  Heliga gravens kyrka, äv. Gravkyrkan   104
  Jaffaporten, äv. Betlehemsporten, Hebron- 

  porten, Pilgrimsporten, ar. Bāb  
  al-Khalīl, stadsport   105

  Klippdomen, ar. Qubbat al-Ṣakhra   105, 
112, 444

  Sonens graf se Heliga gravens kyrka
  Tempelberget   444, 450
Jezreel, äv. Esdraelon, ar. Zirʽīn, slätt i Syro-

Palestina   112, 114, 116–117, 120, 122, 446 
Jibāl al-Ḥajar, bergskedja på Arabiska halvön   

70
Jibāl al-Ḥarra, berg och slätt på Arabiska 

halvön   70, 72, 74, 215, 218–219, 234
Jibāl al-Ḥasma, bergskedja på Arabiska halvön   

70
Jibāl al-Shafā, bergskedja på Arabiska halvön   72
Jibāl Sharā, bergskedja på Arabiska halvön   72
Jidda, Arabiska halvön   174
Jordan, flod i Syro-Palestina   103–104, 111, 

123, 127, 444
Josafats dal se Kidrondalen
al-Jubail, Sinaihalvön   68
Judeen, grekisk benämning på södra Syro-

Palestina   112
al-Judhāmīya, Arabiska halvön   58
Jufrat al-ʽIrāq, lågland i Irak   80
Julfa, Armenien   439
Juustila, Viborgs socken, Karelska näset   157
Järämäki, Reso socken, Egentliga Finland   99

 

k

K. Rabât se Qaṣr Ribāṭ
Kabul, Afghanistan   252
Alkafar se Qafar
Kafarnaum, hist. stad i Syro-Palestina   129
Kafr Kanā, Syro-Palestina   117
Kairo   15–17, 20, 26, 36–37, 97, 99–100, 

105–106, 124, 127, 132, 144, 153–156, 
163–166, 168–169, 171–172, 175, 177, 182, 
184, 188–189, 193, 197–199, 218, 241–242, 
246, 248–249, 255–257, 259, 268, 273, 302, 
323, 356, 377, 381, 384, 407, 409, 411–412, 
415, 418–419, 442, 445, 449, 451–453, 461, 
481

  al-Azhar, moské   39, 313, 452, 473
Kalifornien, stat i Förenta staterna   481
Kamandūn, Persien   86
Kana algelil se Qānā
Kanʽan, Syro-Palestina   117
Kânârtakhté, Persien   362
Kangāvar, Persien   66, 86, 302, 331 
Kapernaum se Kafarnaum
al-Karak, Syro-Palestina   127
Karand, Persien   64, 84, 273, 278–280, 282, 

304
alḳarayá se al-Qaraya   
Karbalāʼ, äv. Mashhad al-Ḥusain, Irak   82, 84, 

253, 260, 275, 281, 300, 320, 339, 344–345, 
  355, 358, 375, 387, 441, 460–463, 470–471, 

477–478
  al-Ḥusains grav   300, 461, 470
Karmel, bergmassiv i Syro-Palestina   114, 116, 

120
Karun, flod i Persien   373
Kāshān, Persien   310
Kashmir, landskap på norra Indiska halvön   

321
Alḳasîm se al-Qasīm
Ḳaṣr Rabâṭ se Qaṣr Ribāṭ
Kasr Shîrîn se Qaṣr Shīrīn  
Alḳaṭîf se al-Qaṭīf
Kaukasien   34, 168, 183, 258, 460 
Kazan, Ryssland   183
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Kâzerôn se Kāzirūn 
al-Kāẓimain, Irak   386, 483–484
  moské   386, 483–484
Kāzirūn, Persien   90, 362
Kengawar/Kengewer se Kangāvar
Kensereg, Persien   362
Kerbela se Karbalāʼ
Kerend se Karand
Kermān Shāh/Kermān Shāhān se Kirmānshāhān
Khaḍr, Arabiska halvön   70
Khaibar, Arabiska halvön   76, 92 
Khair Ābād, Persien   86
Khamsīn, Persien   86, 439
al-Khān, Irak   82
Khān al-Minya, Syro-Palestina   129 
Khāna-i Kargū, Persien   88
Khāna-i Khurra, Persien   88
Khānaqīn, Irak   64, 82, 263, 266, 269, 272, 

320, 327–328
Khārg, ö i Persiska viken   371
al-Khaṭṭa, Arabiska halvön   78
al-Khaula, landskap på Arabiska halvön   56, 76
Kheibar se Khaibar
Khomein, Persien   308, 310
Khurāsān (Khorasân/Khorassan), provins i 

Persien   150, 300, 460  
Khūzistān, provins i Persien   482
Kidrondalen, äv. Joshafats dal, Syro-Palestina   

103, 105
Ḳiflé se Qifl
Kīlabalk, Persien   88
Kirmānshāhān, Persien   21, 66, 82, 84, 86, 

255, 259, 261–262, 270, 272, 275, 287, 
289, 292–294, 296, 300, 307, 311, 331, 360, 
438–439, 460 

Kishon, flod i Syro-Palestina   114, 446
klad [sic] Warīq se Wādī Warīq
Kobeisé se Qubaisa 
Komishé se Kūmisha 
Konstantinopel   36, 153, 164, 249, 270, 321, 

329, 407, 458, 481–482 
Alḳoseir se Quṣair
Ḳosheiri se Qushairī   
Ktesifon, hist. stad i Mesopotamien   33

Kubatijeh, Syro-Palestina   112
al-Kūfa, Irak   82, 247, 350–352, 441, 453, 

458, 461
  moské   458
Kūmisha, Persien   332
Kumo älv, Satakunda   128
Kūnār Takhta, Persien   90
Kurdistān, område i delar av Irak och Persien   

460
Kurun Hattin se Ḥaṭṭīn
Kutal-i dukhtarān/Kutal-i Dokhteran, Persien   

90, 361
Kutal-i pīr-i zan/kutal-i pirizan, Persien   90, 

361
 
l

Laina, Irak   80
Lappland   303
Latakia, Syro-Palestina   377
Le Havre, Frankrike   141–142, 372, 482
Libanon se Anti-Libanon
Limingo, Österbotten   99
Littois träsk, Egentliga Finland   125
Lod, Syro-Palestina   103
London   97, 105, 407, 409, 438, 443
Lumbarla, Reso socken, Egentliga Finland   

98–99
Luxor, Övre Egypten   450
Lydda se Lod

 
m

Maʽān, Arabiska halvön   72, 206, 228, 230, 
233

Maʽāza, beduinstam tillhörande Ḥuwaiṭāt   181, 
200, 204–206, 457

Mabʽūk, Sinaihalvön   68
Madāʼin Ṣāliḥ, äv. al-Ḥijr, hist. plats på 

Arabiska halvön   161, 182, 234, 454 
al-Madīna se Medina
Magdala, Syro-Palestina   129
Maghreb, område i Nordafrika   472
Mahjâr se Mahyār
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al-Mahra, region på södra Arabiska halvön   
162–163

Mahyār, Persien   88, 331
Mai Desht se Māya Dasht
Maima, Persien   86, 311 
Makka se Mekka
Almaḳṣôrá se al-Maqṣūra  
Mandal ʽAli, Irak   260
al-Maqṣūra, Syro-Palestina   406
Marg Alghirk, Syro-Palestina   112
Marg ibn ʽAmir se Jezreel
Marseille, Frankrike   36, 124, 482
Mashhad (Mäsh-hed), Persien   300, 461, 470
  ʽAlī al-Riḍās grav   300, 461, 470
Mash-had ʽAlī/al-Mashhad se al-Najaf
Maskat/Masqat se Muscat
Mausol se Mosul
Māya Dasht, Persien   84, 286
Māzandarān, provins i Persien   84, 282
Mazār-i Sharīf, Afghanistan   458, 477
Medain Ṣâleh/Medâin Ṣâliḥ se Madāʼin Ṣāliḥ
Medelhavet   103, 114–115, 153, 155, 373, 

407, 448, 459
Medina   33, 92, 104, 246, 280, 323, 454, 458, 

461, 478
Meimé se Maima
Meiron, ar. Mairūn, Syro-Palestina   129, 448
Mekka   72, 92, 104, 133, 165, 174, 181, 207, 

226, 234, 242–243, 280, 323, 375, 442–444, 
  458, 467–468, 470–472, 478
  al-Kaʽba   472
  al-masjid al-ḥarām, moské   444
  Zamzam, källa   104, 177, 306, 375, 472
Merom eller Hule hafvet se Huladalen
Merv, hist. stad i Centralasien   33
Meshed ʽAli/Mesh-hed ʽAli/Almesh-hed/Mesh-

hed se al-Najaf 
Meshed Hossein/Meshhad Ḥosein se Karbalāʼ
Minā, dal invid Mekka på Arabiska halvön   470 
al-Minyā, Mellersta Egypten   132 
Mismā se Jabal Mismā
Mithlun, Syro-Palestina   109
Mocka, Jemen   162
Almoeileḥ/Moeileḥ se al-Muwailiḥ

Moḥeiwir se Muḥaiwir   
Mokha se Mocka
Moses berg se Sinai
Mosesʼ bad se ʽUyūn Mūsā
Moskva   157, 330
Mosul, ar. al-Mawṣil, Irak   150, 382–383, 385
Almuaḍsḍsam se al-Muʽaẓẓam
Muʽammara, Irak   92, 374
al-Muʽaẓẓam, bergspass på Arabiska halvön   

70, 92, 227
Mughaira, källa på Arabiska halvön   76
Muḥaiwir, Arabiska halvön   393, 400
Mujāmir, Arabiska halvön   80
al-Muntafiq, stamkonfederation   92
Murcha Khawār, Persien   88, 311
”Murtaja”, fartyg   101, 412
Murtsché Kheirâr se Murcha Khawār
Muscat, Arabiska halvön   162, 248, 382, 411
al-Mushaiqīq, Arabiska halvön   80
al-Mustajidda, Arabiska halvön   92, 442
Mustiala, lantbruks- och mejeriinstitut i 

Tammela socken, Tavastland   168, 258
al-Muwailiḥ, Arabiska halvön   50, 68, 72, 161, 

165, 174–175, 177–178, 181, 186–190, 196, 
  219, 234
Muwaqqaq, Arabiska halvön   78
Muzaina, beduinstam tillhörande Ṭauwara   68, 

175, 177–178
Muzdalifa, dal invid Mekka på Arabiska halvön   

470
Muzeiné/Muzeini se Muzaina

 
n

Nabulus, äv. Sikem, Syro-Palestina   109–112, 
119, 123, 445 

  Jakobs källa   111, 445
  Josefs grav   111
al-Nafūd, sandökenområde på Arabiska halvön   

74, 76, 80, 199, 205, 225, 391, 456
Nahāvand, Persien   33
Nahr Hasbeja   134
al-Najaf, äv. Mashhad ʼAlī, Irak   17–18, 58, 

80, 82, 92, 246–247, 252, 260, 329, 374, 
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387, 442, 458–459, 461, 470–471, 477
  ʽAlīs gravmoské   17, 247, 461, 470
Najd, Arabiska halvön   84, 90, 114, 162, 

164–165, 172, 182, 184, 198, 205, 207, 234, 
241–243, 250, 252–253, 265, 279–280, 300, 
362, 387–388, 437, 441, 458

al-Nakhla, dal i Syro-Palestina   109–110
Naqsh-i Rustam, hist. stad i Persien   483
Nasaret, Syro-Palestina   112, 114–115, 119–120, 

122, 124, 126, 446–447
  grekisk kyrka   118–119
  latinskt kloster   115, 122  
  al-Nabī Saʽīns moské   116, 121, 446 
Alnebi Ismaʽuns kapell se Nasaret, al-Nabī 

Saʽīns moské
Nedre Egypten, benämning på Nildeltat   197, 

450
Nedstörtandets berg, Syro-Palestina   114
Alnegd/Negd/Nejd se Najd
Neva, flod i Ryssland   479
Nienive se Nineve
Nilen   106, 118, 126, 150, 153, 155, 178, 199, 

249, 273, 445, 450, 455
Nimrud, arkeologisk plats i Irak   483
Nineve, hist. stad i Irak   385, 483
”Nitocris”, ångbåt   385
Novgorod, Ryssland   157
nufûd se al-Nafūd
Nyland   157, 168, 460
Nådendal, Egentliga Finland   97–98, 101, 168
   Nådendals badanstalt   97, 168

 
o

Odessa   156, 257, 416, 451, 453
ʽOḳeili se ʽUqailī   
Olivberget, berg utanför Jerusalem   103, 106, 

bildark
ʽOmeirât se ʽUmairāt
Outremer, medeltida benämning på korsfarar-

staterna   446–447 
 

p

Palmyra, ar. Tadmur, hist. stad i Syro-Palestina   
407

Paris   26, 36, 105, 146, 156, 167, 443, 453
Pātaq, Persien   84, 273
Perī, Persien   66, 86, 307
Persepolis, pers. Takht-i Jamshīd, Persien   88, 

333, 476
Persiska viken   32, 205, 250, 255, 259, 377, 

410, 480
Persiske Helgonens graf se al-Kāẓimain
Peterburg/Petersburg se S:t Petersburg
Petrov, Ryssland   328
Phrat se Eufrat
Piacenza, Italien   447
   San Sisto   447
Pūl-i Zaḥāb, station på gränsen mellan Irak och 

Persien   82, 273
 
Q

Qāʽa al-Fūl, Sinaihalvön   68 
Qādisīya, Irak   33
Qafar, Arabiska halvön   78, 249
Qaisī, berg på Arabiska halvön   78
Qānā, trol. Bibelns Kana, Syro-Palestina   117 
Qanda, beduinstam   72
al-Qaraya, hist. stad på Arabiska halvön   227
al-Qasīm, Arabiska halvön   162, 205, 243, 

246, 286, 387
Qaṣr Ribāṭ, Persien   64, 82, 264–265 
Qaṣr Ruḥaimī, Irak   80
Qaṣr Shīrīn, Persien   64, 82, 273
al-Qaṭīf, Arabiska halvön   246, 248
Qazvīn, Persien   267, 461, 472
Qifl, Irak   82, 248
Qom, Persien   452, 461
  Fāṭimas grav   461
Qubaisa, Arabiska halvön   391
Qumaisha, Persien   88
Quṣair, Egypten   186
Qushairī, beduinstam   226
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Ramla, Syro-Palestina   103, 149
Raqqa, Syro-Palestina   461
Rasheja, Syro-Palestina   131, 139, 154
Rasheijat alfokhar, Syro-Palestina   131, 134
Raumo, Satakunda   98
Rawala, beduinstam   247, 397, 401–402
Rāya, Sinaihalvön   68
Reso, Egentliga Finland   97
Rhodos, Egeiska havet   448
Rhône, flod i Schweiz och Frankrike   481
Ribāṭ Turk se Robâṭ-i Turk
Alriiâḍ/Rijâḍ se Riyadh
Ristmäki, Nousis socken, Egentliga Finland   

97–98, 154, 166, 412, 427
Riyadh   162, 242–243, 246, 452, 458
  moské   452
Robailât se Rubailāt
Robâṭ-i Turk, Persien   86, 311
Rom   443
Rosetta, Nedre Egypten   155
Rouen, Frankrike   482
Rowalá/Rowallá se Rawala
al-Rubʽ al-khālī, sandökenområde på Arabiska 

halvön   162, 205, 452, 456
Rubailāt, beduinstam   70, 200
Runnaby, Närke, Sverige   382
Röda havet   158, 176, 205, 280, 411, 452

 
s

Saarijärvi, Tavastland   384
Sabaʽat an hur, Syro-Palestina   145
Sabāʽ, beduinstam   401
al-Sabʽān, Arabiska halvön   78
Saʽdī, Persien   356
Safad/Safed se Zefat
Sahl al-Battauf, Syro-Palestina   116
Saḥna, äv. Siḥna, Persien   66, 84, 301, 471
Ṣalāḥīya, Syro-Palestina   144, 152, 449–450
Salmā se Jabal Salmā 
Samakh, Syro-Palestina   128
Samarien, bergsområde i Syro-Palestina   117

Samīra, Arabiska halvön   92, 442
Sanābād, Persien   461
Sanānīya, Arabiska halvön   76 
Sannāra, Arabiska halvön   68
Ṣānūr, fästning i Syro-Palestina   112–113
Sarnash, Persien   360  
Sarondalen, Syro-Palestina   103
Sawâb, dal mellan Baghdad och Syrien   395
Alsawâwîn/Sawāwīn se Wādī Sawāwīn
Sayda, Syro-Palestina   154
Scissaban, Syro-Palestina   134
Sebâʽ se Sabāʽ  
Ṣedêir se Sudaīr
Sefurie se Sipporis
”la Seine”, fartyg   482
Seireban, Persien   262
al-Shafā se Jibāl al-Shafā
Alshaḥamî, Arabiska halvön   400
Shahrabān, Irak   64, 82, 262–266, 269 
Shammar, stamkonfederation   92, 161–162, 

182, 241, 246–247, 301
al-Sharāh (Ashara), berg på Sinaihalvön   68
Sharārāt, stamkonfederation   220, 227, 230, 

234, 236, 240, 457
al-Sharm, Sinaihalvön   50, 68, 175–176, 178, 

185
Shaṭṭ al-ʽarab, flod i Mellanöstern, Tigris och 

Eufrats gemensamma utlopp   373 
Alshefà/Shefà se al-Shifā
Sheikhberget se Hermon
Sheraʼ se Shirā
Sherarât/Sherâri se Sharārāt
al-Shifā, bergskedja på Arabiska halvön   

199–200, 218, 234
Shiloadammen, Kidrondalen, Jerusalem   106
Shirā, berg på Arabiska halvön   236
Shiraz, Persien   13, 24–25, 82, 84, 88, 90, 130, 

248–249, 253, 255, 259, 269, 279, 281, 286,   
  288, 290, 297, 300, 304, 317, 330–336, 338, 

341–342, 347–350, 356, 360, 363, 364, 367, 
  369, 371, 380, 393, 410, 439, 441, 476, 

479–481
  Bāgh-i Nau, trädgård   90, 357, 441
  Bāgh-i Shāh, trädgård   90, 357, 441
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  Bāzār-i Vakīl   90, 348–349, 441
  Chahār charāgh, stadsdel   336, 343 
  Chihil ten, begravningsplats för 40 helgon    

  90, 357, 441 
  Dâr alʽilm, ”kunskapens hus”   317
  Ḥāfiẓ grav   24, 90, 358, 441, 479–480
  Heft ten, begravningsplats för sju helgon    

  357
  Mesjid-i Nau, moské   90, 348, 441
  Mesjid-i Vakīl, moské   90, 348, 441
  Saʽdīs grav   24, 90, 356, 441, 479
  Tjehâr tjerâgh/Tschehâr tscherâgh se Chahār  

  charāgh
  Tjehel ten se Chihil ten
Shūklusūn, Persien   88 
Shūshtar, Persien   371–372, 374, 482
Shushwa, ö i Röda havet   50, 179
Shuster se Shūshtar 
Shuwaish se Shushwa
Sibirien   101, 158, 452
Sichem se Nabulus
Sīdān, Persien   88
Sidenvägen, hist. handelsväg från Kina till 

Medelhavet   476, 482
Sidon se Sayda
Ṣīla, berg på Arabiska halvön   78
Siloah se Shiloadammen
Sinai, berg på Sinaihalvön   116
Sinaihalvön   12, 116, 138, 172–173, 175, 452, 

461, bildark 
  Katarinaklostret   12, 68, 118, 165, 453
Sipporis, Syro-Palestina   116
Sirbāl, berg på Sinaihalvön   68
Sīrbān/Sīrwān   82
Skällagård   99
Sokotra, ögrupp utanför Jemen, Indiska 

oceanen   452
Ṣolobâ/Ṣolobi se Ṣulubba
S:t Petersburg   11, 97–99, 158, 166, 256, 258, 

321, 330, 350, 407, 415, 437, 444, 451–453, 
    478
  Amiralitetet   479
  Institutet för orientaliska språk vid utrikes- 

  ministeriet   166, 444

  Isakskatedralen   479
  Isaksplatsen   321, 350
  Kejserliga Vetenskapsakademin   258
stora tomma öknen se al- Rubʽ al-khālī
Sudaīr, Arabiska halvön   162
Suez   68, 161, 169, 171–174, 177, 411
Sulaimāt, beduinstam tillhörande Maʽāza   70
Sulṭān Ābād, Persien   86, 310
Sulṭānīya, Persien   461
  Öljeytüs mausoleum   462
Ṣulubba, äv. Ṣulaib, Ṣlêb, El Ṣlube (Ṣolobâ/

Ṣolobi), beduinstam   78, 237, 397–399, 457
Surma, Persien   88
al-Suwaiflī, beduinstam   234 
Suwaiqa, dal på Arabiska halvön   70
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Ṭayy, beduinstam   387

WALLIN V.indd   519 1.12.2014   11.35



G e o r G  A u G u s t  W A l l i n

520

Tayyim, Arabiska halvön   78
Tebriz se Tabriz
Tebûk se Tabūk
Tehamá se al-Tihāma
Teheran   269, 293, 297, 308, 330–331, 333, 

350, 441, 468, 472
Teima se Taimāʼ 
Ṭeirân se Tīrān
Teyâha/Teyahâ se Tiyāhā
Thermopyle, bergspass i Grekland   32
Tiberias, äv. Rakkat, Syro-Palestina   115, 122, 

124, 126–129, 149, 447–448
  Ibrahim paschas badhus   125
Tichehek, Persien   310
Tigris, flod i sydvästra Asien   251, 382, 385, 

387, 389, 411, 483
al-Tihāma, landskap på Arabiska halvön   72, 

74, 200, 204, 207, 236
Tilsit, nuv. Sovetsk, Ryssland   437
Tīrān, ö vid Sinaihalvön   175, 178
Tiyāhā, stamkonfederation   187, 236
To-kesân se Tūkasān
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