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IBN-FADLANS RESA TILL BULGAR 

E.\ NYUPPTÄCKT HANDSKRIFT 

AV 

T. .T. A R N E 

O 

Ar 1939 hade 125 år förlupit sedan den danske orientalisten 
.1. L. Rasmussen i ett arbete om arabernas och persernas 
handel och bekantskap med Ryssland och Skandinavien 
under medeltiden för första gången gjorde en bredare all

mänhet bekant med den arabiske författaren Ahmed ibn Fadlans 
skildring av sin resa till bulgarernas land vid den stora Volgakrö
ken och sitt sammanträffande med representanter för folket Rus'. 
Notiserna om Ahmed ibn Fadlans resa ingingo i ett manuskript, 
förvarat i Köpenhamns Kungl. Bibliotek och innehållande texten 
till kompilatorn Jakuts i början av 1200-talet författade stora geo
grafiska ordbok. År 1817 översattes och utgavs Rasmussens arbete 
på svenska av Jakob Adlerbeth. 

Av Jakuts arbete finnas ytterligare ett antal manuskript i Lenin
grad, Oxford, London, Paris, Me.shed och Berlin. Den bästa tryckta 
editionen utgavs omkring 1870 av F. Wiistenfeld. Senare har norr
mannen A. Seippel offentliggjort de arabiska källorna till nordbor
nas historia, däribland utdrag ur Jakuts lexikon. De som grundli
gast sysselsatt sig med Ibn-Fadjan äro emellertid ett par ryska un
dersåtar, C. Frähn och A. llarkavy, vilka med 50 års mellanrum 
(c:a 1820 och 1870) lämnade översättningar och kommentarer till 
denne författare. Frähn grundade sitt arbete förnämligast på den 
Jakut-handskrift, som 1819 förvärvats för Asiatiska museet i S:t 
Petersburg jämte en massa andra handskrifter, samlade av den 
franske generalkonsuln Rousseau i Aleppo. 

Emellertid översatte icke Frähn allt det material, som härrörde 
från Ibn-Fadlan i Jakuts ordbok. Detta har sedermera i viss ut
sträckning skett genom V. Kosen i hans prolcgomena till en ny ut-

13 — Fornvännen Ki l . 



194 T. J. A R S E 

gåva av Ibn-Fadlan (1902 och 1903). Häri ingår även en djuplo
dande kritik av Jakuts förhållande till sina källor, speciellt Ibn-
Fadlan. 

På svenska har Ibn-Fadlans skildringar av mötet med Rus' flera 
gånger offentliggjorts, utförligas! i Vilhelm Thomsens arbete om 
det Ryska rikets grundläggning genom nordborna, i Hans Hilde
brands Folkens tro om sina döda och slutligen i J. Nihléns Under 
rutat segel. 

En livlig diskussion angående Ibn-Fadlans trovärdighet utspann 
sig i Ryssland med anledning av de angrepp, som arkeologen A. 
Spitzyn år 1899 riktade mot honom. Visserligen kunde Spitzyn i 
åtskilliga stycken vederläggas av orientalister sådana som Tiesen-
hausen och Rosen och visserligen upprätthölls intresset för Ibn-
Fadlan genom kritiska uppsatser av Barlold, Kmosko, Markwart 
och Jacob, men det fordrades en fullständig genomarbetning av 
materialet, och detta var ju bristfälligt, eftersom endast utdragen 
hos Jakut förelågo. 

1 ett helt annat läge kom frågan, då man under loppet av år 1924 
i flera vetenskapliga tidskrifter kunde läsa om upptäckten av en 
verklig avhandling av Ibn-Fadlan i ett bibliotek i staden Meshed i 
östra Iran. Denna skrift, som ansetts för alltid förlorad, öppnade 
helt nya perspektiv. Emellertid gingo åren, och först 1935 kommo 
till Europa två fotografiska kopior av den nya handskriften. Den 
ena skänktes av den iranska regeringen till ryska vetenskapsaka
demien, den andra till Berlin. 

I sin helhet innehåller handskriften avhandlingar av Ibn-el-
Fakih, Abu-Dulaf och Ibn-Fadlan. Den förvaras i biblioteket vid 
iinamen Aii ibn Rizas grav i Mekhed. I en katalog över detta biblio
tek av år 1926 beskrives handskriften utförligt. Tidigare kataloger 
från åren 1851 och 1895 nämna den ej särskilt, i alla händelser ej 
så utförligt, att man kunnat döma närmare om innehållet. Hand
skriften skänktes till Meshodbiblioteket år 1656—57 av Ihn-Hatun. 
Den består av 212 blad i stort format (vesir. 22 X 16 cm); början 
och slut saknas. 

Den avdelning, som omfattar Ibn-Fadlans skildring, har nu under 
redaktion av professor I. Kraékovskij utgivits av den ryska veten
skapsakademiens bägge institut för historia och orientalistik. Ar
betet, som bär namnet Ibn-Fadlans resa till Volga, utgöres av en 
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lång inledning på 51 sidor, en noggrann översättning på 35 sidor, 
85 sidor kommentar, 22 sidor bibliografi och index samt slutligen 
ett autotypiskt återgivande av manuskriptet. 

Kommentarerna äro givetvis av stor vikt, då de äro utarbetade 
under särskilt hänsynstagande till de olika Jakut-handskrifteriia. 

Översättningen är gjord för att sätta de ryska historikerna i 
stånd att utan kännedom om arabiska behandla det intressanta et
nografiska och arkeologiska material, som inneslutes i Ibn-Fadlans 
reseskildring. 1 inledningen redogör Krackovskij för sina över-
aättningsprinciper och sin tranakription av namn. Hans önskan är 
att framställa den ursprungliga texten så noggrant som möjligt. 

Jag har icke funnit någon uppgift om handskriftens ålder. Den 
torde emellertid icke vara synnerligen mycket äldre än 1600-talets 
initt, då den skänktes till Meshed-biblioteket. Renskrivaren påstås 
ba varil on medelmåttig arabist. Emellertid framgår det av anmärk
ningar i handskriften, all dess tre olika berättelser redan tidigl 
(på 900-lalel) blivit sammanförda av någon mecenat. 

Ibn-Fadlans reseberättelse har, som nämnts, tidigare blott varit 
i utdrag bevarad hos Jakut. Man får nu fullständigare kännedom 
om resans motiv och förberedelser samt om reserutten före an
komsten till Bulgar vid Volga. 

Ibn-Fadlans inledning lyder: »Denna bok är författad av Ahmed 
Ibn-Fadlan ibn al Abbås ibn Rasid ibn Hämmad, klient till Muham
med ibn Sulaiman, sändebud från al-Muktadir till slavernas ko
nung,1 i vilken han meddelar om vad han själv såg i turkarnas, 
khazarernas, rusernas, slavernas, bankirernas och andra folks land. 
om olikheterna i deras trosläror, deras härskares historia och be
skaffenheten hos många av deras förhållanden. Detta säger Ahmed 
Ibn-Fadlan: när det kom brev från Al-Hasan, Baltavars son, slaver
nas konung, till de rättrognas härskare al-Muktadir, i vilket han 
bad honom att sända dem bland sitt folk, som kunde undervisa i 
nans tro och i islams lagar, bygga en moské åt honom, uppföra en 
inimbar för hans räkning, så att bönen där kunde utföras för ho
nom (konungen) i hans stad och i hela hans rike, och bad honom 
om uppförandet av en fästning, för att han skulle kunna befästa 
sig i den mot furstarna, sina fiender, då erhöll han bifall till det 

1 Ibn-Fadlans »slaver* voro volgabulgarerna-, möjligen räknades dit även 
andra av dem behärskade stammar. 
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varom han bad. Som medlare hos honom (kalifen i Baghdad) t jänsl-
gjorde Nadir al Hurnmi Och jag utvaldes till att föreläsa breven 
fiir honom (konungen) och överlämna det som skänktes honom och 
för att hålla uppsyn över de rältslärdn och lärarna — — — 

Sändebud till al-Muktadir från slavernas (=r volgalmlgarernas) 
härskare var en man vid namn Abdiilläh ibn Huslii al Ilazari (Kha-
zaren). och sultanens (knlifens) sändebud voro Susan ar-Rassi, 
klient till Nadir al-Hurami och Takin at-Tinki (turken), Bår(i)s 
as-Sakläbi (slavonen _ bulgaren) och tillsnnimaiis ined dem jag 
själv, som jag redan meddelat.» 

Resan gick 21 juni 921 med flera eller färre dagars uppehåll på 
varje plats från Baghdad över an-Nibravån, ad-Daskary, Hiihvån. 
Karmistn (Kirmanshah), Hamadan. Säva. ar-Raj. Hiivär-ar-Raj, 
Simnån, ad-Dämgån. Najsåbur (Nishapiir). Sarahs, Marv, Kus-
inålian, Amul, (nuv. Cardziij), Afirabr-rabåt (på andra sidan Anm 
Darja), Baikand (Pcikend), Buchara. där man träffade al-Dzajhani. 
kansler eller visir hos emiren över Khorasnn, och presenterades 
för den unge samanidiske emiren Na.sr ibn-Ahmad. 

Efter att ha uträttat en del ärenden för kalifcns räkning fort
satte ambassaden resan från Buchara tillbaka till Amu Darja-flo-
den, där man hyrde en båt, som förde saml liga lill (Jhorezm 
(Khiva), ett bra stycke från Aralsjön. I Chorezm mottogos sände
buden av emiren Muhammed ibn-Irak Chorezm Schah. Denne hyste 
vissa misstankar mot tolken Tåkin-at Turki för »politische Ura-
triebe» och sökte uppehålla expeditionen, men slutligen kunde den 
båtledes fortsätta till staden al-Dzurdzaiiia (numera Urgendz). 
Vintern nalkades och ambassaden fann för gott att uppskjuta re
sans fortsättning till våren. Under tre månaders tid låg Amu Darja 
isbetäckt, så att kameler, hästar, mulor och fordon kunde färdas 
över densamma. Häftiga snöstormar rasade, och Ibn-Fadlan tyckte, 
att helvetets portar öppnade sig över landet. »Om någon av invå
narna önskar skänka något åt en annan eller visa sin vän välvilja, 
säger han till honom: Låt oss stiga in till mig för att spraka en 
stund, hos mig finns del verkligen eu god eldbrasa. Och härigenom 
visar han honom sin största välvilja och välgärning. Men Allah, 
den store, var nådig mot dem i fråga om ved; han gjorde den bil
lig för dem: ungefär två dirhemer för en last attag-ved (saxaul-
ved). Tiggarna ha hos dem den sedvänjan, alt tiggaren icke stan-
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nar vid dörren utan går in i någons hus och sitter en stund och 
värmer sig vid hans eld. Därefter säger han 'pakand" vilket bety
der 'bröd'.» Kölden var så stark, att kamelerna fröso ihjäl. Inga 
människor tordes gå ut på gatorna, vid utgången ur badet frös 
Ibn-Fadlans skägg till cn istapp. Han uppehöll sig mest hela da
garna i husets milt; där hade han satt upp ett turkiskt filttält och 
gjort ett läger av kläder och pälsverk. 

När slutligen isen började smälta, beredde man sig att fortsätta 
resan. »Vi inköpte turkiska kameler och läto göra säckar (skinn
båtar) av kaiiielskinn fiir alt med deras hjälp vada över floderna 
i turkarnas land. Vi försågo oss med vägkost av bröd, hirs och 
torkat kolt (nninnksud).» Tjocka kläder och pälsar inköptes, och 
man var så påpälsad, att man knappast kunde röra sig, när man 
satt på kamelen. Den 4 mars 922 fortsattes alltså resan i snö 
genom Zamdzan och vidare tvärs över steppen, som krävde tio da
gars färd. 

»Då vi faril fram genom öknen 15 dagar, nådde vi ett storl berg 
med en myckenhet stenar (klippor), på vilka funnos källor, som 
bröto fram vid grävning efter vatten. När vi korsat dessa kommo 
vi fram till turkarnas folk, kända under namnet al-Guzzia (ghuz-
zerna). Och se, de äro nomader; deras hus äro av hårfilt (av kos-
ma), och de stanna och färdas sedan vidare. Du ser deras hus än på 
en plats, än på en annan, så som nomaderna göra vid sina flytt
ningar; och se! de befinna sig i ett beklagansvärt tillstånd. Här
vid äro de som vilsekomna åsnor; de visa ingen lydnad mot Allah, 
vända sig icke till förnuftet och tillbedja icke någon, men kalla 
sina förnämsta äldste sina herrar (gudar). Sålunda, då en av dem 
ber om råd om något hos sin hövding, säger han till honom: 'O. 
min herre, vad bör jag göra i det eller det fallet?' Och bland dem 
härskar en rådsförsamling. Men medan de syssla med något eller 
träffa avgörande om något, så kommer därefter den obetydligaste 
och beklagansvärdaste av dem och förstör det varom de redan 
överenskommit. 

Och jag hörde hur de sade: 'Det finns ingen gud utom Allah, 
Muliamed är Allahs profet', varmed de försökte närma sig de mn-
sulmaner, som resa genom deras land, men de tro icke därpå. Och 
om en orättvisa drabbar en av dem eller något obehagligt händer 
honom. s'> höjer han sitt huvud mot himmelen och säger: 'Bir 
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lengri', och detta betyder på turkiska "Gud är en', eftersom bir pa 
turkiska är en och tengri =gud (Allah). 

En av dem sade: 'Låt mig höra en föreläsning." Och sä behagade 
honom koranen och han sade till tolken: 'Förstummas icke.' En 
gång sade denna man till mig genom tolkens språk: 'Säg denna 
arab: Kanhända vår Herre är en mäktig och stor kvinna?' Jag för
skräcktes ej över detta, frambar pris åt Allah och bön om förbar
mande. Och se, även han frambar pris åt Allah och bön om för
barmande liksom jag gjorde. Och så är i allmänhet regeln hos tur
ken: var gång han hör en musulman uttala lovprisningar och säga 
'det finns ingen gud utom Allah!' så säger han på samma sätt. 

Giftermålsbiuken äro hos dem följande: Om en av dem friar hos 
en annan till någon av kvinnorna i hans familj, hans dotter eller 
hans syster eller någon annan av dem som han råder över, så begå
var han honom med så och så inånga chorezmiska dräkter. Och när 
han betalar detta, så för han henne till sig. Men stundom utgöres 
ktiljint (brudgåvan) av kameler eller hästar eller annat liknande. 
Och ingen kan förena sig med sin hustru förrän han betalat den 
kalym. om vilken hennes ägare överenskommit. Och om han har 
betalat den, då går han utan atl genera sig in i hennes bostad, där 
hon befinner sig, och tager henne i faderns och moderns och brö
dernas närvaro, och de hindra honom ej härutinnan.» 

Ghuzzernas kvinnor voro högst ogenerade i främlingars närvaro, 
men ärbara: den som ertappades med äktenskapsbrott bands mel
lan de nedböjda topparna av två träd och slets i två delar, när 
dessa släpptes fria. »Om en man dör, som har hustru och barn, då 
gifter sig äldste sonen med hustrun, om hon icke är hans moder.» 
) Han (Ibn-Fadlan) sade: Och om någon av dem blir sjuk och han 
äger slavar och slavinnor, så betjäna de honom, men ingen nv hans 
familj närmar sig honom. För honom sätta de upp ett tält på sidan 
nv husen och han stannar i delin, tills han dör eller blir frisk. 
Om han var cn slav eller en fattiglapp, så kasta de ut honom i 
öknen och resa ifrån honom. Och om en man bland dem dör, då 
gräva de åt honom en stor grav liknande ett hus, ta honom, kläda 
på honom hans tröja (rock, 'kurtka'), hans bälte, hans båge, sätta 
i hans hand en träskål med rusdryck, ställa framför honom en trä
skål med rusdryck, bära fram hela hans egendom (hans pengar) 
och lägga den med honom i delta hus. Sedan placera de honom i 
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detsamma och täcka huset över honom, uppföra över honom liksom 
en jurta av. lera, ta av hans hästar i förhållande till deras antal 
och döda av dem hundra huvuden eller tjugu huvuden eller ell 
huvud och äta deras kött utom huvudet, fötterna, huden och svan
sen. Och så hänga de upp dessa på träställningar (träben) 
och säga: 'Detta är hans hästar, på vilka han rider in i paradiset. 
Och om han dödat cn människa och varit tapper, då skära de ul 
bilder av trä, lika många som han dödat, och anbringa dem på gra
ven och säga: 'Se där äro hans tjänare, som skola tjäna honom i 
paradiset'». Stundom försumma de en eller två dagar att döda häs
tarna. Då kommer någon av de äldsta (förnämsta) gubbarna lill 
dom och säger: »Jag såg den och den, nämligen den döde, i dröm
men, och han sade till mig: "Du ser, att mina kamrater redan jngai 
bort mig och mina fötter ha spruckit av att följa efter dem och 
jag kan inte hinna upp dem och jag lämnades ensam.'» Under så
dana omständigheter ta de hans hästar och döda dem samt breda 
ut (hänga upp) dem på hans grav. Och när en eller två dagar för
gått, kommer den där gubben till dem och säger: »Jag såg den 
och den och han säger: "Meddela mina familjemedlemmar och mina 
kamrater, att jag redan uppnått dem, som gingo bort före mig och 
att jag funnit lugn efter tröttheten.'»2 »Ibn-Fadlan sade: 'Alla tur
kar rycka ut sina skäggstrån utom mustascherna. En gång såg jag 
en bräcklig gubbe bland dem som rock ut sitt skägg och endas) 
lämnade något av det under hakan, och om en människa såg honom 
på avstånd, kunde hon inte tvivla på, att detta var en bock.'» 

Ghuzzerna avskydde att tvätta sig i vatten, framför allt om 
vintern. »Ingen av köpmännen eller vem som helst eljest kan utföra 
tvagning efter orenhet i deras närvaro, utan endast om natten, då 
de icke se honom: Och detta emedan de vredgas och säga: 'Denne 
vill förhäxa oss; kanhända ni inte ser hur han steg ned i vattnet' 
och tvinga honom att betala pengar. Och ingen musulman kan 
resa genom deras land, innan de utsett någon bland sig, hos vilken 
han skall stanna (en gästvän) och från islams land tillföra honom 
dräkter, och för hans hustru en cador (ett dok), något peppar, hirs. 
druvor och nötter. Och se, då han kommer fram till sin vän, så 
iordningställer denna en jurta åt honom och ställer till hans för-

- Vi kunna här iakttaga huru begravningen skildras efter ett visst schema, 
som erinrar om det, som gäller rushövdingens begravning. 
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fogande så många får han kan, så att för musulmaiion återstår 
endast att slakta dem, eftersom turkarna icke slakta dem. Och 
se, någon av dem slår baggen i huvudet, I i Ils han dör. Och 
om denne musulmau önskar resa vidare och (på grund av egna 
djurs trötthet) behöver några nv turkens kameler, eller hans häs-
tar eller pengar, då kvarlämnar han resten hos sin turkiska vän 
och mottager från honom kameler, hästar och ägodelar, som äro 
honom nödvändiga och avreser, och när han återvänder från sin 
resa, då ersätter han honom hans pengar och återlämnar hans ka
meler och hästar. Och likaså sker det om någon, som turken inte 
känner, reser förbi och säger till honom: "Jag är din gäst och 
jag vill ha en del av dina kameler och dina hästar och dina dir-
bcmer' — då lämnar han honom vad han önskar. Och om köpman
nen å sin sida dör och karavanen återvänder, då möter turken den 
och säger: 'Var är min gäst?' Och om de svara: 'Han är död', då 
avlastas karavanen. Sedan går han till den förnämste av köpmän
nen, som han ser ibland dem och löser upp hans ägodelar (varu-
packor) medan denne (den förnämste köpmannen) ser på, och In
ger av hans dirhemer så mycket, att det motsvarar hans till nytt
jande åt den döde köpmannen lämnade egendom, utan ett överflö
digt korn mera, och likaledes tar han av hästar och kameler och 
säger: 'Detta var din kusin, och dig tillhör det framför allt alt 
betala för honom.' Sådan är också den turkiska seden: Om han 
reser till al-Dzlirdzania och frågar efter sin gäst, så stannar han 
hos denne, tills han reser tillbaka. Och om turken dör hos sin vän 
musulmanen och om den karavan, i vilken vännen befinner sig, 
reser igenom turkarnas land, så döda de honom och säga: 'Du dö
dade honom (turken) efter att ha satt honom i fängelse, ty om du 
inte satt honom i fängelse, så skulle han naturligtvis inte ha dött.' 
Och så förhåller det sig också, om han gav honom vin att dricka 
och han föll ifrån muren; de döda honom därför. Och om han inte 
finns med i karavanen, så ta de den förnämste- som finns ibland 
dem och döda honom.» »Ghuzz-turkarnas furste kallas Jabgu eller 
snarare är detta benämningen på härskaren, och var och en, som 
härskar över detta folk kallas med detta namn. Men hans ståthålla
re kallas Kudarkln. Och sålunda kallas var och en som ersätter nå
gon av deras hövdingar för Kudarkin. Därefter, då vi redan voro 
på väg från deras (turkarnas) land, stannade vi hos befälhavaren 
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för deras trupper. Han kallas Atrak, al-Katcans son. Han uppförde 
åt oss turkiska jurtor, och vi stannade hos honom. Och hos honom 
fanns husfolk och svit och stora hus. Han sände till oss får och 
man förde till oss hästar för att vi skulle slakta fåren och rida 
iväg på hästarna. Han inbjöd alla sina familjemedlemmar och sin 
farbrors söner och dödade för dem en mängd får. Och vi hade redan 
förut framburit gåvor till honom av dräkter, druvor, nötter, peppar 
och hirs. Jag såg hans hustru, som varit hustru till hans fader. 
Hon tog kött och mjölk och något som vi lagl därtill, gick ut ur 
husen i öknen, grävde upp en grop och begrov i den vad hon förde 
med sig och uttalade några ord. Då sade jag lill tolken: 'Vad sä
ger hon?' — 'Jo, dessa gåvor äro för Atraks fader al-Kat an och med
fördes till honom av araberna.' När det redan var natt, gingo jag 
och tolken in lill honom, och han salt i sin jurta. VI hade med oss 
Nadir-al-Huråmis brev, i vilket han föreslog honom att antaga 
islam, uppmuntrade honom härtill och sände honom 50 dinarer, 
bland vilka många voro musajabska och tre miskal mysk, hela 
skinn (rött läder), två dräkter från Merv, men vi skuro av dessa 
båda till två tröjor och hela skor, vidare en dräkt av brokad (di-
bag), fem dräkter av siden och vi lämnade honom gåvor och för 
hans hustru en éador (en huvudduk?) och on fingerring. Jag före
läste brevet för honom, och han sade till tolken: Mag säger er 
ingenting förrän ni återvänder. Jag skall skriva till sultanen (r= 
Kalifen) om vad jag beslutar.' Och han tog av en brokaddräkt, som 
han hade för att ta på sig de skänkta dräkterna, om vilka vi talat. 
Och då fick jag se tröjan som fanns därunder, och hon var söndrig. 
Inpyrd med smuts, ty det är en vana hos dem, att ingen av dem 
tar av sig underkläderna, förrän dessa faller i trasor. Och nu ra
kade han av hela sitt skägg och sina mustascher och blev som en 
evnuck. Jag fann att turkarna meddelade, att han var den skickli 
gaste ryttaren bland dem. Och jag såg honom verkligen en gång, 
då han red på sin häst vid vår sida, och en flygande gås svävade 
över oss. Han spände sin båge under det hästen rörde sig framåt 
under den och sedan sköt han på den, och strax fällde han den.» 
Atrak begärde sedan råd av några äldre män. Den förnämste och 
välbornaste av dem var Tarhän, och han var halt, blind och enar
mad. Han ansåg, att kalifen sänt de arabiska sändebuden till khaza
rerna för att dessa skulle börja krig mot turkarna samt föreslog 
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att man skulle hugga sändebuden i stycken och ta ifrån dem deras 
egendom. Efter en veckas otrevliga diskussioner lyckades araberna 
komma undan med livet i behåll. De överskredo med hjälp av sina 
läderbåtar floden Bagnadi och korsade ytterligare floderna Diam 
(Emba), Dzahas, Adal, Ardan. Våris. Ahti och Vabnä (belägna mel
lan Emba och Ural). — Härefter anlände man till peCenegernas 
land. Dessa bodde vid ett icke flytande vatten (troligen Inderskoje). 
De voro mörkhyade och slätrakade, men fattiga i jämförelse med 
ghuzzerna, där en man kunde äga 10 000 hästar och 100 000 får. 
Efter en dags uppehåll kom man till floden D2aih (Ural), den stör
sta de fingo se. Härefter överskredo de floderna D2ahå, Azlniii. 
Bådia, Samur (Samara?), Kåbål, Suh. Kand2alu och voro så framme 
i de turkiska baskiicrnas land. Dessa senare skildras som de vär
sta av turkarna, smutsigast och mest begivna på mord, verkliga 
huvudjägare. De rakade sina skägg och åto klädlöss, när de kunde 
fånga dem. Här yttrar Ibn-Fadlan: »Uppfattningen hos dem som 
avlägsna sig från sanningen är denna: var och en av dem hugger 
ut ett stycke trä av en fallos storlek och hänger den på sig, och om 
han vill företa en resa eller möter en fiende, då kysser han den. 
tillber den och säger: 'O herre, gör för mig det och det!' Och jag 
sade till tolken: 'Fråga någon av dem, vilken förklaring (ursäkt) 
do ge till detta och varför han gjorde detta med sin herre (gud).' 
Han svarade: 'Därför att jag utgått från något liknande och ifråga 
om mig icke känner någon annan skapare än denna.'» En baskir 
uppgav, atl han hade 12 gudar, mest natiirgtidomligheter, och Ibn-
Fadlan meddelar, att de sågo, hur en grupp tillbad ormen, en annan 
fisken, en tredje tranan. 

Ibn-Fadlan och hans följeslagare bildade tydligen ingen egen ka
ravan ulan anslöto sig till en av de väldiga handelskaravaner, som 
från samanidriket drogo över stepper och öknar för att driva han
del med bulgarerna och ev. andra folk. Detta framgår av en liten 
anekdot, som Ibn-Fadlan berättar från sin färd -genom ghuzzernas 
land. »Den förste av deras furstar och hövdingar som vi mötte var 
Janal den yngre. Han hade tidigare antagit islam, men hans folk 
sade honom: 'Om du har antagit islam, så är du inte längre vår 
hövding!' Då avstod han från sin islam. Då vi kommo till den 
plats där han befinner sig, sade han: 'Jag tillåter inte, att ni far 
här igenom, eftersom detta är en sak om vilken jag alls ingenting 
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hört och vi kan inte föreställa oss vad del är frågan om.' Då 
ställde vi oss väl med honom, så att han gick in på att mottaga eu 
kaftan från Dzurdzun till ett värde av 10 dirhemer och ett stycke 
paibaf (tyg), brödkakor, eu grabbnäve druvor och 100 nötter. Då 
vi överlämnade allt detta till honom, bugade han sig till jorden för 
oss. Men detta är deras regel: om någon hedrar cn annan med en 
gåva, så hälsar den senare honom. Han sade: 'Om det inte vore så. 
att mina hus befunne sig fjärran från vägen, skulle jag givetvis 
bringa er får och vete', och han avlägsnade sig från oss. Vi reste 
och följande dag mötte oss en turkisk man, en föraktlig skepelse 
med ett utmärglat yttre och eländigt utseende. Och ett hällregn 
föll över oss. Då sade han: 'Stanna!' och karavanen stannade hel 
och hållen, d. v. s. nära 3 000 hästar och 5 000 människor. Därefter 
sade han: 'Inte någon av Eder får fara igenom.' Och vi stannade, 
lydande hans befallning. Vi sade till honom: "Vi äro vänner til! 
Kudarkin (ståthållaren).' Han började skratta och sade: 'Vad är 
Kudarkin för en? Jag sk—r i Kudarklns skägg." Därpå sade han: 
pakand', vilket betyder 'bröd' på språket i Chorezm. Då lämnade 
jag honom några brödkakor. Han tog dera och sade: 'Res vidare. 
jag har barmhärtighet (nåd) med Eder.'» Anmärkningsvärt är, atl 
den arabiska beskickningen för egen del hade köpt in turkiska ka
meler, under det att i den nu anförda anekdoten talas om en häst-
karavan, till vilken man anslöt sig. 

Från bankirernas land gick färden vidare över floderna Diaram-
sån, Uran, Uram. Babanadz, Vatt, Banåsna och Däiavasln. och av
ståndet mellan varje flod var två till fyra dagsresor. 

Därefter skildras framkomsten till bulgarernas konung och kon
versationerna mod honom, redan delvis kända från Jakuts lexikon. 
Bulgarkonungens krav på 4 000 gulddinarer, som kalifen lovat 
sända men som Ibn-Fadlan hoppats kunna skicka med senare bud. 
förorsakade Ibn-Fadlan många bekymmer. Denna historia förbigår 
Jakut. 

Om Volgabugarernas seder har Ibn-Fadlan mycket av intresse 
att berätta, och i den nya handskriften föreligger ett och annat, 
som ej namnes av Jakut, t. ex. följande: »1 deras skogar finnes 
mycket honung i binas uppehållsorter, vilka invånarna känna och 
fara omkring och insamla, och stundom överfallas de av invånare, 
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som äro deras fiender och så dödas de. Hos dem finnas många köp
män, vilka färdas till turkarnas land, varvid de införa får, och till 
det land, som kallas Visu, varifrån de införa sobel och svarträv. Vi 
sågo hos dem tjänare från ett »hus» (en stam), till antalet 5 0011 
själar, kvinnor och män, vilka alla redan omfattat islam och vilka 
äro kända under namnet al-Barandzar. För dem byggdes en moské 
av trä för att de skulle kunna bedja i den. Do kunna icke läsa, så 
att hopen upprepade vad andra förebedja». Ibn-Fadlan omvände 
här till islam en man vid namn Täliit. vilken så gladde sig över 
att lära orden »Pris vare Allah», och »Allah är den ende», alt haus 
glädje icke kunde ha varit större om bau blivit bulgarernas 
konung. I själva verket använder Ibn-Fadlan här liksom på många 
andra ställen folknamnet »slavcrna» i stället för »bulgarerna». 

Till jämförelse med vad som ovan meddelats om ghuzzernns be-
gravningsskick skall här även anföras Ibn-Fadlans redogörelse för 
bulgarernas: »Och då en musulman dör hos dem eller då någon 
kvinna från Chorezm dör, så tvätta de den döde med musulmaner-
nas tvättning, sedan föra de honom på ett åkdon vilket drar honom 
långsamt tillsammans med en fana, tills de framkomma med ho
nom till den plats där de begrava honom. Och när han kommer dit, 
ta de honom från åkdonel och lägga honom på marken, sedan upp
draga de omkring honom eu linje och lägga honom åt sidan, sedan 
gräva de innanför denna linje hans grav, göra för honom en sido
grotta och begrava honom. Och likaså förfara de med sina egna 
döda. Kvinnorna gråta icke över de döda utan deras (invånarnas) 
män gråta över dem. De komma den dag då han dött. Sålunda stan
na de vid dörrarna till hans tält samt väsnas och gråta ohyggligl. 
så vilt som endast de kunna tjuta. Detta är de fria männen. När 
deras gråt slutar, komma slavarna och medföra flätade läderpis
kor (?) (sammanflätade skinn?) och oavbrutet gråta de och slå sina 
sidor och bakdelar med dessa sobelfällar (?) till dess spåren av des
sa piskslag teckna sig på deras kroppar. Det tillkommer dem (in-
vånarna)at t hissa fanan på dörren till hans tält, de föra fram hans 
vapen och lägga dem omkring hans grav och upphöra ej att gråta 
under två år. När två år gått tillända, ta de ner fanan och skära av 
en del av sitt hår och den dödes släktingar sammankalla inbjudna 
lill en måltid, varvid tillkännagives, att de upphöra med sorgen, 
och om han hade en hustru, så gifter hon sig. Så sker del om han 
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var en av deras hövdingar; vad beträffar del enkla folket så utför 
det endast en del av dessa ceremonier med sina döda.» 

»På slavernas (bulgarernas) konung vilar en skatt, som han be-
talar till khazarernas konung, från varje hus i hans rike en sobel-
fäll. Och då ett skepp kommer från khazarernas land till bulgarer
nas, då rider konungen ut och räknar över vad som finns däri och 
tager tionde av allt detla. Och när rus' eller andra av övriga folk 
komina med slavar, då har konungen rätt alt av varje tiotal huvu
den för sig välja ul elt huvud.» 

Efter redogörelsen fiir bulgarerna, som här i utdrag meddelats, 
följer den kända berättelsen om rus", och omedelbart på denna ett 
kort parti om khazarerna, plötsligt avbrutet, men med fortsätt
ning hos Jakut. 

I fråga om n u ' har ju alllid från s. k. norrmanistisk sida gjorts 
gällande, atl dessa voro av svenskt ursprung, ehuru man medgivit 
östliga inslag i deras kultur sådan den framställes av Ibn-Fadlan. 
Man kan icke säga att denna fråga erhållit någon grundlig behand
ling efter Frähns tid. alltså för snart 120 år sedan. Såväl våra arkeo
logiska som etnografiska kunskaper ha sedan dess ökats i betydan
de grad. Det gäller nu att i detalj framlägga allt vad som i dräkt, 
vapen och smycken, utseende och sedvänjor talar för ett skandina
viskt ursprung hos Ibn-Fadlans Rus', eventuellt ett russo- eller 
finnoskandinaviskt, vidare att urskilja de främmande beståndsde
larna och analysera dessa för att sedan söka deras lokala motsva
righeter inom det nuvarande ryska området, där så många folk hade 
och ha sin vistelseort. Gravskick och gravfynd på 800- och 900-
talen måste härvid studeras i vid omfattning, likaså folklore; lik-
bränning, skeppsbegravning, djur- och människooffer kunna ju 
tänkas ha förekommit hos andra folk än nordborna; liknande be-
graviiingssedvänjor förekomma ju hos olika folk och stammar. 

Den nya Ibn-Eadlan-utgåvan skall vid dessa studier visa sig 
värdefull. Som ett exempel kan anföras, att Frähn och åtskilliga av-
hans efterföljare tillagt Rus' frankiska svärd följande egenskap: 
»på deras ena sida befinna sig från spetsen till halsen träd, figurer 
och mera av samma slag.» Kraékovskij översätter i stället: »Och 
ifrån nagelkanten hos var och en av dem (Rus') ända upp på hans 
hals finnes en samling träd och figurer (avbildningar) och mera 
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liknande.» Därmed menas enligt K. att Hus' voro tatuerade på 
armarna och kroppens överdel. 

Om kvinnornas smycken säger Ibn-Fadlan enl. K. följande: »Och 
vad beträffar var och en av deras kvinnor, så finnes vid hennes 
bröst fäst en ring, antingen av järn eller av silver eller av koppar 
eller av guld, motsvarande hennes mans •förmögenhet och dess stor
lek (eller möjligen 'och deras, näml. kvinnornas antal'). 

Och vid varje ring finnes en liten dosa med en kniv, som lika
ledes är fäst vid bröstet.» Man vill gärna förmoda att här är fråga 
om nordiska halssmycken och spännbucklor, men alldeles klar är 
icke heller denna sak. 

»Det bästa av deras smycken utgöres av de gröna pärlorna nv 
den keramik, som finnes på skeppen.» K. förnekar att man kan 
översätta med »glaspärlor» eller »snäckor». Men vad är det för 
slags keramik, som finnes på dåtida nordbors skepp och som man 
kan använda som material för lerpärlor? 

Såsom Ibn-Fadlan skildrar Rus', voro de både orenliga och orena. 
i hygien och i könsmoral. Emellertid är det tvivelaktigt, atl han 
själv varit ögonvittne till deras uppträdande inomhus. Han var be
roende av sina tolkar, turken Takin eller Tegin och slavonen (b_ 
garen) Båris as-Sakläbi samt andra okända. Vare sig Baris var 
av rysk-slavisk eller bulgarisk börd, var det sannolikt han, som 
förstod rusernas språk och kunde tjänstgöra som tolk. Namncl 
Baris är sannolikt detsamma som det turkiska Bars = tiger. Kan
hända voro de »slaviska» tolkar, som enligt Ibn Chordadbeh ål-
följde Rus' till Dzordzan och Baghdad, ävenledes volgabulgarer. 
kunniga både i arabiska och i nordisk (östslavisk?) tunga. 

Ibn-Fadlans skrift var förmodligen endast känd i Iran och Cen
tralasien, där Jakut och andra fingo kännedom om densamma. Ja
kut har ganska noggrant avskrivit vad han behövde för sitt lexi
kon, men åtskilligt lämnade han ute, som t. ex. reserouten, berättel
sen om. resan genom ghuzzernas land, om Bulgars förhållande till 
Khazarien, om de obetalda 1 000 denarerna, historien om enhörning
en. Här och var har lian även redigerat om Ibn-Fadlans uttryck. 

Ibn-Fadlan synes själv icke ha besökt khazarernas land. Hans 
återresa skedde sannolikt på samma väg som han kommit, och i 
Buchara har han nedskrivit sin berättelse, förmodligen för att till-
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mötesgå en önskan av en historiskt och geografiskt intresserad 
högtstående person, kanske vesiren al-Diajhåni. 

Sedan ovanstående för mer än ett år sedan nedskrevs, har jag 
kunnat ta kännedom även om den i Tyskland utgivna upplagan av 
Ihn-Fadlans nyfunna reseberättelse. Denna har ombesörjts av 
Me«ihedmanuskriptets upptäckare, dr A. Zeki Validi Togan, och 
bär namnet »Ibn Fadlan's Reisebericht» (Abhandlungen fiir die 
Kunde des Morgenlandes XXIV, 3, Leipzig 1939). Efter en inled
ning följer textöversättningen på 103 sidor, en kommentar uppde
lad i exkurser om inalles 228 sidor och slutligen den arabiska tex
ten i vanlig arabisk tryckstil. 

I allmänhet stämma den ryska och den tyska översättningen över
ens med varandra, men där finnas också en del skiljaktigheter så
väl i själva läsningen av orden som i tolkningen. När Kraékovskij 
talar om al-Hasan, Ballavars son, slavernas konung, som skrev till 
al-Muktadir, förklarar Validi Togan, att »der Brief des Yaltawar, 
des Königs der Saqäliba, des Almis, des Sohnes des Sälkäy, ge-
langle an den Flirsten der Gläubigen». Yaltawar är ej ett egennamu 
utan en turkisk titel (= elteber), mindre fin än titeln slavernas 
(Saqåliba) konung, med vilken Bulgars överhuvud Almis även 
smyckades av kalifatels diplomater. 

Enligt V. Togan skedde uppbrottet från Bagdad den 2 april 921. 
Han föredrar formen oguzer framför ghuzzer, när det blir tal om 
detta turkfolk. Vid en förnäm oguz' begravning slaktade man en
ligt V. T. 100—200 hästar så när som på en. När oguzen enligt den 
ryska översättningen frågar om vår Herre är en mäktig och stor 
kvinna, ger den tyska översättningen en helt annan mening: 
»Frage diesen Araber, ob unser Gott — er ist mächtig und erhaben 
— eine Frau hat?» Den oguziske befälhavaren namnes av dr To
gan Etrek ibn al-Qatagån och floden Bagnadl Bagindi. Den sist
nämnda torde motsvara floden Embas (Dzims) biflod Zayiudi och 
Diana! den nuvarande Saglz. Adal (Odil) motsvarar floden Oyll. 
Det stillastående vattnet i pefienegernas land förmodas vara någon 
"v sjöarna Calqar-Köl eller Zaltir-Köl. Floden Dfahä torde vara 
identisk med Urals vänstra biflod Cagan, något ovanför staden 
Uralsk. Kåbal bör säkert läsas Kinäl, den nuvarande floden Kinel. 
De floder, som lågo mellan bankirernas land och bulgarernas, Iden
tifieras med Cirintsän, Uran (mitt emot Simbirsk). Urom, Mayna, 
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Utka (Udga), där senare staden Suvar byggdes, Niyasla vid Spassk 
och slutligen möjligen Aqtay. Ankomsten till bulgarernas konung 
Almis skedde enligt V. T. den 12 maj 922 efter 70 dagars färd från 
D2urd2ania. 

Beträffande Rut' anser även V. T., att de visserligen själva voro 
tatuerade men att deras svärd ej voro smyckade med figurer av 
olika slag. 1 fråga om kvinnornas smycken tolkar han texten så
lunda: »Jede ihrer Frauen hat auf den beiden Brusten eine Biichse 
(huqqa) aus Eisen, Silber, Kupfer öder Gold, nach Mäss und nach 
Wert des Verinögens ihres Mannes befestigt; bei jeder Biichse be
findet sich ein Ring (halqa), bei dem sich ein Messer ebenfalls auf 
der Brust befestigt befindet. Um den Hals trägen (die Frauen) 
Halsringe aus Gold und Silber.» V. T:s kommentarer erbjuda storl 
intresse, speciellt i fråga om turkiska paralleller till de företeelser 
Ibn-Fadlan gjorde bekantskap med hos ghuzzer och bulgarer. En 
avhandling av Stasov i Ryska undervisningsministeriets journal 
1888 om Ibn-Fadlans och andra arabiska författares anmärkningar 
om »Rus'» har föranlett V. T. att närmare kommentera även kapit
len om »Rus'». Han anser, att överensstämmelsen i fråga om seder 
och bruk mellan Normanno-Rus' och altaiska folk äro mycket vitt
gående och att nordmannens beröringar med turkarna i Östeuropa 
och kanske med de nordkaukasiska folken kunna föras tillbaka till 
en vida äldre tid än 800- och 900-talen. 

De arkeologiska kommentarerna till »Rus'»-partiet (§ 80—93) äro 
här och där mera amatörmässiga. Ibland får man för övrigt det in
trycket att Ibn-Fadlan själv vid nedskrivandet av sin reseberättelse 
blandat ihop de uppgifter han av tolkarna erhållit rörande turkiska 
folk och »Rus'». 

Ibn-Fadlans skildring av de turkiska ghuzzernas land och folk 
ger åtskilligt nytt. Landet sträckte sig mellan området öster om 
Aralsjön till Kaspiska havet och i nordväst till Volga. I söder nåd
de ghuzzerna till floden Gurgans mynning, i öster ända till Cim-
kent. I Hudud al-cÄlam3 beskrivas ghuzzerna som elaka och gräl-
sjuka med arrogant uppsyn. De äro nomader, och deras rikedom 

1 H u d u d a 1 - CÄ 1 a ra, »The regions of the world», a persian geography 
372 A. H. — 982 A. D., translated and explained by V. Minorsky, London 
1937. 
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beslår i hästar, kor, får, vapen och vilt i ringa omfång. Köpmän 
äro talrika ibland dom. De vörda rikedomen och läkarna (d. v. s. 
schainanerna). Ständigt överfalla de islams länder, plundra dem och 
draga sig hastigt tillbaka. Varje stam har sin egen hövding, ty de 
äro ofta i oenighet med varandra. 

Av Ibn-Fadlans beskrivning framgår, att deras härskare bar ti
teln »Jabgu», icke khan, som hos khazarerna eller östligare turk
stammar. Han tillbragte vintern i Dih-i-Nau (den nya byn) vid Sir 
Darjas nedre lopp.4 Bartold anser, att stepperna kring Kaspiska 
havets sydöstra hörn voro besatta av turkar redan på 500-talet 
efter Kr. f.5 I själva verket borde dessa ha uppträtt här redan på 
400-talet, om det ligger någon sanning i, att de sasanidiska kungar
na Peros (457—484) och Chosroes I (531—579) till skydd mot noma
derna uppförde den långa tegelmuren (Kizil Alan) strax norr om 
Gurganfloden.6 

Ghuzzerna voro efter all sannolikhet förfäder till turkmenerna, 
vilken benämning på ghuzzerna kom i bruk bland de musulmanska 
skriftställarna först på 1000-talet, efter samaniddynastiens fall. Do 
voro visserligen nomader, men på deras område uppstodo tack vare 
de musulmanska köpmannen flera smärre städer, främst vid Sir 
Darja. Det synes också möjligt, att en del av ghuzzerna, nämligen 
de, som bodde närmast Gurganfloden, redan tidigt, d. v. s. på 700-
och 800-taIen antogo islam och övergingo till fast bebyggelse. 

Vid Sir Darjas övre lopp, nära gränsen till eller inom det sama-
nidiska väldet funnos flera städer, såsom Sutkand och Su(g)nak, 
där fredliga, till islam omvända turkar voro bosatta,7 och så kan 
även ha varit fallet i gränsområdet vid floden Gurgan. Där näm
nas som militära gränsstationer mot ghuzzerna Dihistan och Faråv. 

Något söder (ca 7 km) om Gurganfloden ligger en av mig un
dersökt väldig jordhög, Shah Tepé, inneslutande dels förhistoriska 
lämningar, dels gravar m. m. från äldre musulmansk tid. 

* V. B a r t o l d , Ocerk istorii turkmonskago naroda (Turkmenija I, utg. 
av Akademija Nauk 1929). Bartold, som avled 1930, kände väl till innehållet 
såväl i Ibn-Fadlans-handskriften som i Hudud al-cAlam (Tumanskij-hand-
skriften). 

6 Ibidem, sid. 11—12. 
6 T a b a r i , Annales I, 895, övers, av Nöldeke. 
7 H u d u d a l - c Älam, sid. 118, 119. 

14 — Fornvännen 19it. 
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Ell dussin omajadiska och tidiga abbasidmynl frän 700-talel ge 
en ungefärlig datering liksom rester av glas, keramik, brons-, järn-
och benföremål. De skelett, som anträffats i det översta skiktet, 
lågo vanligen rakt utsträckta med huvudet mot nv, vnv eller v och 
ansiktet vänt mot sv, mot Mecka.8 Man kan härav draga den slut
satsen, att de döde hyllat islam. De voro också på muhammedansk I 
vis helt enkelt nedgrävda i jorden ungefär 1,5 m djupt. 

Prof. Carl Fiirst, som underkastat dessa skelett en antropologisk 
undersökning,9 anser att kranierna representera den ras, som Had-
don kallar Turki och v. Eickstedt Turanisk. De äro i övervägande 
grad kortskalliga, blott några få mesokrana (3 av 17). Kranietypen 
är icke armenisk med platt nacke. Åtskilliga voro konstgjort asym
metriska, vilket Fiirst anser vara ett skick, tillhörande nomader 
eller nedärvt från nomader. 

Man skulle alltså kunna draga den slutsatsen, att de musulman
ska skeletten från Shah Tepé representera ett turkiskt folk, som 
övergått till islam redan ett århundrade eller mera före Ibn-Fad
lans resa genom ghuzzernas land. Till sina huvuddelar voro ghuz
zerna, som vi sett, ännu på Ibn-Fadlans tid hedningar med sitt 
särskilda gravskick. 

Emellertid har den ryske antropologen Osanin framställt en sär
skild mening om ghuzzernas liksom turkmenernas antropologiska 
beskaffenhet.10 De nutida turkmenerna beskrivas som övervägande 
långskalliga.11 Vid sina undersökningar rörande uzbekernas i oa
sen Khiva (det gamla Chorezm) antropologi fick Osanin kännedom 
om, att den arabiske författaren Maqdisi (Mukaddasl) i slutet av 
900-talet uppgivit, att khivaiterna till sitt yttre liknade de turkis-

8 T. J. A r n e , The swedish archaeological expedition to Iran 1932—1933 
(Acta Archrcologica 1935). 

• C. F ti r s't, The skeletal material collected during the excavations of 
dr T. J. Arne in Shah Tepé at Astrabad-Gorgan in Iran (1939). (Reports 
from the Scientific exped. to the nw. prov. of China of dr. Sven Hedin, 
Publ. 9.) 

10 L. O s a n i n , Tysjaceletnjaja davnostj dolichotsefalii u turkmen i 
vozmoznye puti jejå proischozdenija (Izv. sredneaziatskogo komitetaX, 1926). 
D e n s . Nekotorye dopolniteljnye dannye k gipotezo skifosarmatskogo proi
schozdenija turkmen (Izv. sredne-aziatskogo Kom. 1928). 

11 A r i e n s K a p p e r s , An inrroduetion to the anthropology of tho near 
east, sid. 88, 89. 
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ka nomaderna i oasens omgivningar. Denna likhet kunde medföra 
obehag för khivaiterna, om de kommo till grannländerna, ty där 
uppfattades de som nomadturkar och såldes som slavar. För att 
undvika ett sådant öde plägade mödrarna lägga tyngder på den ny
föddes huvud, vilket gjorde detta kortare och bredare. De turkiska 
nomaderna och khivaiterna voro alltså båda av naturen långskalliga, 
turkarna voro ghuzzer och dessa identiska med det enda nutida 
långskalliga folket i Turkestan — turkmenerna. 

Dessa kunna enligt Osanin icke ha fått sin långskallighet från 
de indoeuropeiskt språk talande tadjikerna i Turkestan lika litet 
som från Khorasans kortskalliga iranier. Den bofasta förturkiska 
befolkningen i Turkestan anser Osanin ha varit de kortskalliga 
ludjikernas förfäder. Däremot härstamma enligt hans mening de 
långskalliga turkmenerna från nomadiserande iranier, spridda över 
ett väldigt område och i väster kända som skyter och snrmater. De 
senare voro utpräglade långskallar. 

Om man nu jämför vissa nyare antropologiska fakta med Osanins 
hypotes, finner man, att de förhistoriska kranier från Shah Tepé 
på turkmensteppen och från Tepé Hissar vid Damghan i Khora-
san,12 som undersökts, voro utpräglat långskalliga, under det att 
de tidiga musulmanska kranierna från Shah Tepé visade en lika 
utpräglad kortskallighet. Sistnämnda egenskap torde härröra från 
de invandrade centralasiatiska turkarna, som khivaiterna sökte ef
terlikna. Tadjikernas och de senare khorasanbornas kortskallighet 
måste väl också förklaras genom en invandring av kortskalliga ele
ment, troligen turkiska. 

R E S U M É 

T. J . A R N E : Le voyage d'ibn Fadlan å Bulgar. 

En 1924 un manuscrit arabe fut découvert par un savant turc, M. A. 
Zeki Validi Togan, dans la bibliotheque prés du mausolée do l'imam Aii 
ibn Riza å Meähed. Deux copies photographiques du manuscrit ont été 
envoyées comme cadeaux aux bibliothéques de Leningrad et de Berlin et 
publiées par les soins de 1'Académie des scienees ä Leningrad et la 

" Ibidem, sid. 94 ff. 
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Deutsche Morgcnländischo Gesellschaft.1 Lo manuscrit contient dos récits 
de voyagc d"ibn-el-Fakih. d'Abu Dulaf ct dihn Fadlan. Do ce dernier on 
connaissait des extraits contenus dans le dictionnaire géographique de laqout. 
Le manuscrit nouvellement découvert nous donne des renseignements jusqu"ici 
ineonnus sur le but du voyage, sur la route de 1'expédition de Bagdad 
par différentes villes de 1 Iran jusqu ä Bokhara et de lä par Chorezm et les 
steppes des turcs oghouz jusqu"å Bulgar prés de la Volga. Ibn Fadlan nous 
ronseigno sur les mcaurs des turcs oghouz, baskirs et pecenégues avec 
boaucoup do détails intéressants. Méme au sujot des bulgares de la Volga 
(los saqälibas d'ibn Fadlan) il nous fait savoir des faits divors qui ne 
sont pas relätes chez laqout. La discussion sur les rus' d'ibn Fadlan 
lesquols on a voulu identifier avec des marchands scandinaves prendra 
probablcment un nouvel essor avec la publication du manuscrit de Melhed. 
On prétendait autrofois p, ex. quo les épées franques des rus' portaient 
des gravures d'arbres ct d'autres figures; solon les derniers tradueteurs 
c'étaient les rus' eux-raémes qui ctaient tatoués. 

L'auteur est d'avis qu'une partie des turcs oghouz domiciliés au sud 
prés du flouve Gorgan s'est convertie ä 1'islam déjä au huitiéme siécle 
c.-ä-d. avant le voyage d'ibn Fadlan. Cela apres avoir trouvé dans cette 
contrée au cours de ses fouilles archéologiques les traces d'une population 
musulmanc brachycéphale qualifiée de turki ou touranienne par les anthro-
pologues. Cette population turque a du arrivcr de 1'Asie centrale déjä au 
sixiéme ou peut-étro au cinquiémo siécle apres J.-C. Aux temps préhistori
ques il y avait lä une population dolichoccphale qui s'est mélée plus tärd 
aux envahisseurs nomados. Les turkménos (turcomans) actucls tirent donc 
leur origino de ce mélange qui montre un oxcédent de rélément dolichocé-
phalc. 

1 Putosestvie ibn-Fadlana na Volgu (Voyage d'ibn Fadlan å la Volga), 
publ. sous la rédaction du prof. I. Krackovskij, Leningrad 1939; Ibn Fadlans 
liciscbcricht, hgg. von dr. A. Zeki Validi Togas i l b h _ d t _ g e n Wr die 
Kunde des Morgenlandes XXIV, 3, Leipzig 1939). 


