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Förord.

Det olycksdigra året -4852 beröfvade Finland tvenne män,

Castrén och Wallin, ensamme i sitt slag uti vårt land och nära

nog uti hvarje annat, hvilka genom sina vidsträckta uti andra verlds-
delar med sällsynt mod under de största försakelser och faror ut-

förda resor gjort det Finska namnet kändt och aktadt långt utom

dess landamären. Den stora likheten i desse begge mäns öden har

flera gånger förut blifvit framhållen^ här må ytterligare en dertill-
hörande omständighet påpekas. Utom det att de begge afyåfvo ve-,

tenskapliga rese-relationer till två utländska lärda samfund, Castrén
till Vetenskaps-Akademien i S:t Petersburg, Wallin till Geografiska
Sällskapet i London, och begge under sina nästan samtidiga och
lika mångåriga irrfärder, den ene bland Lapplands fjäll, Norra Ryssr-
lands och Sibiriens Ödsliga tundror, den andre bland Arabiens och
Syriens aldrig af någon nordbo förut trampade öknar, skrefvo långa
och innehållsrika, äfven uti landets tidningar publicerade, bref till
sina hemmavarande vänner, voro de begge efter återkomsten till
fäderneslandet sinnade att för sina Jtätre landsmän i ett samman-
hängande arbete skildra sina reseäfvcntyr samt de af dem besökta
vidt aflägsna folkslag och länder. Ingendera af dem förunnades det
att genomföra denna sin afsigt, än mindre att sjelf lemna sitt ar-
bete i allmänhetens händer, utan det har blifvit en deras landsmans
sorgliga lott att utgifva hvad som derutaf fanns utarbetadt af dem,
innan deras korta dag var till ända, deras hand kallnad. Ca-
strén hann dock på sin långvariga sjukbädd fullända den första af-
delningen af sina reseminnen; Wallins hjerta brast deremot plöt-
sligt, och han afbröts tvärt i sina litterära arbeten, äfpemom i sin
i stor skala påbegynnta resebeskrifning.
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Det fragment af framlidne Professor Georg August Hallins re-
sor, som nu i sitt ursprungliga skick utgifves, var allt som i den
vägen fanns bland hans litterära qvarlätenskap, beslående i ett blott
på 24 halfark tätt skrifvet manuskript, men så ofulländadt det än

är hoppas man dock att det skall med välvilja emottagas af den
hädangångne- bittert saknade Författarens landsmän. Denna bör-
jan till en resebeskrifning är icke någon ~ omarbetning af hans förut
publicerade bref, utan ett helt och hållet nytt arbete, och så vidlyf-
tigt tilltaget att de nu utgifna 8 tryckta arken icke omfatta mera
än 8 dagar af hans första nära ett år långa vistelse i Arabien.
Och ehuru Vi hunna fägna allmänheten med den underrättelse att

Wallins samtliga resor, redigerade af annan hand med ledning af
hans éfterlemmade rikhaltiga och till stor del förut otryckta bref och
dagböcker, komma att under loppet af nästa eller dcrpåföljande år
till trycket befordras, hafva vi dock' trott detta fragment vara for-
tjent af att säfskildt utgifvas, med afseende å den olika behandlin-
gen af ämnet, och såsom ett kärt minne af dess oförgätlige Förfat-
tare. Afvensd hafva vi ansett pieteten fordra ett så troget som
möjligt bibehållande af Förfms tankegång, språk och uttryckssätt,
ehuru han utan tvifvel sjelf skulle haft mycket att ändra och jemn-
ka vid en slutlig granskning.

Mången läsare skulle kanske här önska en kort redogörelse för
gången af denna och Wallins öfriga resor, men ett förords trånga
Utrymme nekar oss detta nöje. Vi hafva blott i detta hänseende i
slutet bifogat ett tillägg ur hans bref, hvilket bland annat upplyser
dcrom att staden Maan, och icke Altaba, såsom ämnadt var, blef
det närmaste målet eller den första stationen på denna resa. För
öfrigt få vi hänvisa läsaren till den förtjenstfulla, fastän icke full-
ständiga, öfversigten af Wallins resor uti Litteraturbladet för år
1850, skrifven af dess utgifvare, söm äfven nu åtagit sig den of-
van omnämnda redaktionen af dessa resor.

Hos Herr Professor- Geillin stanna vi i förbindelse för det
han godhetsfullt biträdl oss och dechiffrerat de jirabiskd ord, hvilka
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finnas i manuskriptets margina och nu äro intagna i slutet af boken.
Vid de i texten förekommande Arabiska namnen hafva vi noga
följt Wallins skrifsätt, ehuru det ofta varierar och afviker från det
allmänt brukliga. En stor förbistring med dessa namn, isynnerhet
de geografiska, förorsaka det obestämda uttalet af de Arabiska vokal-
ljuden och den än vidfogade än utelemnade artikeln. Så är t. ex.
staden Gof el. Djof — Algauf, Nakhel = Ennakhl el. An-nakhat,
Rijad QDerrejeh?J =r Alriiad, distriktet Hedjas = Higaz o. Alhigaz,
Jibbel Shammar = Gcbel Shamthor, o. s. v. — Den medföljande
lilla kartan öfver Nedra Egypten^ Sinai-halfön och Palmstina, är

hufvudsakligen utarbetad efter den af Ostindiska Compagniet iLon-
don år 1850 under Wallins inseende utgifna stora karta öfver
Arabien. — Slutligen anhålla vi att läsaren benäget måtte öfvcrse
eller sjelf rätta smärre tryckfel, samt inadvcrtcnser i örthogrdfi och
kommatering.

Helsingfors i December 1853.

Utgifvaren.
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Jag hade tillbragt ungefär ett och ett hälft år i Egypten,
dels för att under Orientaliska Lärdes handledning fortsätta de
studier i den gamla Arabiska litteraturen jag i Europa hade
börjat, dels, och det hufvudsakligen, för att vinna öfning och
färdighet att tala» det moderna språket. För att så mycket lät-
tare vinna min afsigt, hade jag, som de fleste i Egypten bo-
satte eller resande Européer, anlagt Orientalisk drägt; dock
icke den vanligast brukliga Turkiska, utan den inhemska Ara-
biska Sheikh-costymen, bestående af hvit turban *, en yttre
fotsid rock af kläde, ifall den är försedd med kortare ärmar

kallad gibbé-1 eller med längre och vidare faragiyé 3, vidare en
inre af något bomulls- eller half-sidentyg tillverkad koftan 4,
tillbunden om midjan med ett vidlyftigt balte 5, röda skor 6

till fotbetäckning på bara fötter, korta hvita bomulls böxor 7

som räckande till knäen lemna benen nakna, och understundom
en längre väst 8 af brokigt tyg under koftanen och under vin-
tern då och då en öfverrock 9 i breda ränder af hvitt och grått
tvåfärgadt tyg af camelgarn. Jag hade, så mycket min indivi-
dualitet tillät, tagit Herr Lane i hans förtjenstfulla arbete "the
customs and manners of the modern Egyptians" till min före-
bild, besökte? dageligen moskéer och cafféhus och allt hvad
Cairo erbjuder af publica nöjen; tillbragte, så ofta det var mig
möjligt, på Orientaliskt vis större delen af mina dagar hos be-
kanta i deras små handelsbodor vid torggatorna och aftnarne
antingen i privata sällskaper, som samlats till det vanliga nöjet
att höra fyra eller fem Kor'dn-läsare ,0 recitera hela n den
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heliga boken, eller, och det oftare, t moskéer dels inom dels
utom staden, dit på bestämda aftnar i veckan en särskild klass
af Derwisher jemte andre komma tillsammans för att under
åtskilliga religionsöfningar och de underbart hemska lofsånger
kallade dhikr x tillbringa nätterna till de Helgons a ära, hvars
mausoleer dessa moskéer utgöra och till hvilkas tjenst desse
fromme män invigt sig.

Större delen af denna tid bodde jag i min Sheikhs och lä-
rares familj uti en rent Arabisk stadsdel och hade sålunda äf-
ven tillfälle att se det husliga lifvet. Under sommaren gjorde
jag i hans sällskap en resa till de närmaste landsorterna 3

omkring Cairo och tillbragte några veckor i en liten by bland
Fellåher 4, med hvilka jag sedan följde till Egyptens största
marknad, som hålles i det berömda Helgonet Ahmad Albeda-
wis 5 by och dödsort Tanta 6. Under vintern gjorde jag li-
kaledes i sällskap med min Sheikh resan till öfra Egypten än-

da opp till Wddi Halfå 7 vid Nilens andra cataract. Jag hade
under denna tid kommit i beröring med män af alla stånd och
samhällsklasser, lärt mig känna den Egyptiske Araben på oli-
ka orter och i olika förhållanden, och tillegnat mig hans språk
nog att utan svårighet kunna meddela mig och att förtjena
namnet egyptiserad 8, som vanligen gafs mig. Ehuru jag i
Egyptierns i allmänhet låga och förödmjukade sinne tyckte mig
ännu ofta i grunden finna qvar en del af den fria och okufvade
anda, som framlyser i de ursprungliga Arabernas historia, och
oaktadt hans smilande och hala väsende mycket af den pietet
och fromma enthusiasm som mer eller mindre utmärker alla
Muhammedanska folk, så hade jag dock svårt att i dem igen-
känna afkomman af den stora nation, som från ett politiskt in-
tet och från det fattigaste ökenland utgått för att skapa en
mäktig stat som beherrskade för sekel de rikaste länder af
gamla verlden. Hans språk, ehuru genom tidens längd, nya
naturförhållanden och uppblandning med främmande nationer
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förderfvadt, hade jag till större delen ännu funnit detsamma
på hvilket hans religionscodex blifvit atfattad; men i hans nu
sjungna qväden kunde jag ej igenkänna den ande, som skapat
den gamla Arabiska poesiens prisade alster, i hans liknöjd-
het och apathie ej det lif och den idoghet, som frambragt' en
af alla folkslags rikaste litteraturer. Jag längtade derföre att
se det Arabiska folket i det land, der vaggan var för dess stor-

het, i deras egen fattiga öken, hvars hårda och omilda natur
hade ammat det kraftiga och friska folk, hvars afkomlingar nu
försoflade och förvekligade under främmande éespoters välde
framsläpa ett aftynande lif i verldens härligaste länder. Jag
beslöt att söka mig en väg till deras öken, oaktadt alla de fa-
bler och berättelser om Beduinernas vilda och omenskliga sin-
ne, deras röfvarlust och gudlöshet och alla andra nedriga cha-
ractersdrag, hvarmed mina Muhammedanska vänner i Cairo
sökte afråda mig från ett sådant företag.

Genast efter min tillbakakomst från öfra Egypten började
jag således träffa anstalter för min afresa till öknen. Jag ha-
de förgäfves i Cairo sökt upplysningar om öknen och dess folks
förhållanden; de Arabiske stadsboerne och isynnerhetEgyptier-
ne äro alldeles okunnige om deras stam- och grannfolks lynne
och lefnadssätt och betrakta dem såsom gudlösa röfvare, som,
enligt deras eget uttryck, kunna slå ihjäl en resande för att
plundra en trasig mössa x. Utom de upplysningar jag hade
hämtat ur Burckhardts arbeten öfver Beduinerne, hade den Fran-
ska Consuln i Giddd a Herr Fresnell, som händelsevis vid den-
na tid passerade genom Cairo, gifvit mig några vinkar och för-
hållningsreglor; äfven H. B^on v. Wrede, som nyligen åter-
kommen från sin resa i södra delarne af Arabien nu vistades
i Cairo, hade genom berättelser om sina äfventyrliga färder gif-
vit mig många ledtrådar för umgänget med Beduiner. Det o-
aktadt kunde jag ej uppgöra för mig någon plan för den resa
jag stod färdig att anträda. Jag hade föresatt mig att sträfva
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till staden Algauf, belägen nästan i midten af Arabiens norra
Öken; men hvilken väg jag skulle taga för att nå detta mål,
och hvilken för att derifrån antingen återvända till Egypten el-
ler fortsätta resan till Persiska viken, hvarken tänkte jag på
eller tyckte jag mig på förhand kunna bestämma. Då min
Sheikh, hvars uppriktiga vänskap jag hade vunnit, såg att de
föreställningar han oupphörligen gjort mig mot min tillämnade
resa och de förfärande berättelser om Beduinemes grymhet och
roflystnad, hvarmed han sökte afskräcka mig derifrån, ej bi-
drogo till annat än att öka min envishet, som han tyckte, att
fresta Herrens nåd och att såsom en sjelfspilling kasta mig i
förderfvet, gaf han efter för min idkeligen upprepade sats, att
intet kunde ske mig som ej stod skrifvet på min panna l vare
sig ibland Egyptens bildade och religiöse folk eller bland ök-
nens vilde och gudlöse röfvare. Han var nu lika ifrig att hjel-
pa mig i förberedelserna till resan och uppköpa behofven till
vägen såväl provianten sjelf som de »kärl, som behöfdes till
dess förvarande och forslande. I Orienten i allmänhet och
isynnerhet i Arabien nyttjas ej andra kärl än säckar och påsar
vare sig för våta eller torra varor. Hela lasten inpackas uti
tvenne stora säckar 2, försedda med en ögla 3 på hvarje sida af
öppningen 4, med hvilka de hängas om de tvänne uppstående
pinnarna af ridsadeln 5. Vattnet bevaras i en dertill beredd
hud 6 vanligen af bock- eller getskinn, det skirade smöret 7,
som alltid är i flytande form, i en mindre ungefär på samma
sätt beredd hud 8 eller i Egypten vanligare i ett styfvare lä-
derkärl kalladt batta 9. Som jag ännu var fullkomligen obe-
kant med öknens förhållanden oijji sättet att resa i den, lät
jag i anordningen af min matsäck för vägen helt och hållet le-
da mig af min Sheikh, hvilken ehuru lika obekant som jag
med det folk och det land, dit jag ämnade mig, dock såsom
Oriental trodde sig känna behofven på en resa bättre än jag.
Han försedde mig med en sorts på resor här ganska bruk-
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liga goda hveteskorpor *, risgryn fl, färsk Egyptisk ost 3, torra
dadlar 4 och smörbakade små runda bullor 5, förutan hvilka
en Egyptisk matmor aldrig tillåter en anförvandt eller långva-
rig gäst att bege sig å väg från hennes hus. Under det min
Sheikh sålunda ordnat min matsäck, hade jag att sörja för iord-
ningställandet af en apothekarlåda, som jag beslutit att taga
med mig dels möjligen för eget behof dels ock för att med
den understödja min uppgift af att vara läkare, som jag ämna-
de utgifva mig att vara och för hvad jag redan under min vi-
stelse i Egypten hade passerat.

Sedan jag fått dessa förberedelser uträttade och jag ansåg
mig så färdig till resan, som jag efter omständigheterna och
min osäkerhet om de verkliga behofven på vägen och i det
främmande landet kunde göra mig, återstod blott att skaffa mig
en Bedäwi (Beduin}, som åtoge sig att föra mig till cAkabå 6,
som jag hade beslutit att göra till den första stationen på min
väg. Det är ej svårt att finna Bedawier i Cairo. Utom det att
de öfverallt anträffas på gatorna hafva de isynnerhet i första-
den Alhasaniyé" 1 åtskilliga publica hus kallade Wekdlé 6, uti
hvilka de bruka ha sitt tillhåll, och der alltid underrättelser
kunna fås om dem. Sjelfve bo de eller rättare lägra de sig
med sina cameler utom staden i närheten af Mamlukernes mau-
soleer i trakten af det så kallade Kdid Bei 9, der de tillbringa
nätterna efter att om dagen ha lupit i staden för att söka lega
och forslor för sina cameler. Äfven häri var min Sheikh mig
behjelplig. Samma dag jag underrättade honom att jag var
fullkomligen färdig till afresa uppfångade han på gatan en för-
bigående Bédawi, som han underrättade om min afsigt att resa
till cAkabå med tillfrågan om han kunde skaffa tvenne cameler
for att forsla mig och mitt bagage dit. —En sådan handel, så-
som i sjelfva verket hvarje annan, går i Orienten i allmänhet
med många omständigheter och fordrar lång tid och långa prut-
ningar. Två dagar förgingo förr än det slutliga priset kunde
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bestämmas, under hvilka vår Bédawi besvärade oss med täta
och oupphörligen upprepade besök dels för att tigga sig till en
högre lega dels för att njuta af dadel och bröd eller någon
annan husmanskost, hvarmed vi vid dylika tillfållen plägade
traktera honom. Slutligen fastställdes legan till 100 Piäster
d. v. s. omkring 6 Rub. 30 kop. S. för camelen från Cairo till

cAkabå, med rättighet för mig att på vägen uppehålla mig hvar
helst och så länge jag ville för en extra afgift af 3 Piäster
på dag. Som jag ville så mycket som möjligt undvika allt
som kunde väcka misstankar om mitt Europeiska ursprung,
hade jag vid uppgörandet af legan och öfverenskommelsen med
Bedawin icke, såsom annars Européers vana är vid dylika
tillfällen, anlitat min Consuls biträde; och jag har äfven seder-
mera alltid funnit att dylika auctoriteters inblandning i dylika
affärer utverkar intet annat än en betydlig förhöjning i legan.
Dock ovan som jag ännu var vid Bedawier och okunnig om
deras character, ansåg jag försigtigheten fordra att uppgöra

skriftligt contract i trenne Muhammedanska Sheikers närvaro,
som sedermera äfven satte sina namn och sigill under contrae-
tet såsom vittnen. Derjemte ålades Bedawin att ovilkorligen
återhämta från den plats, der vi komme att skiljas åt, ett egen-
händigt bref från mig till den Sheikhs hus, hvarifrån han för-
de mig, med hotelse att i vidrigt fall eller om han på något
annat sätt bröte mot contraetets vilkor, anstalter skulle tagas
hos de i Cairo bosatte Bedawi-sheikher och hos uppsynings-
mannen öfver Grekiska klostret, af hvilken han till en del be-
rodde, att finna och belägga honom med tjenligt straff. Jag
har äfven sedermera alltid iakttagit försigtigheten att lemna hvar
och en Bédawi, som fört mig någon väg, vid vår skilsmessa
ett bref att taga tillbaka till den plats, derifrån vi rest tillsam-
mans eller att fortskaffa längre fram till någon stad eller by,
der jag hade vänner. Ehuru man äfven derföre vanligtvis får
betala en högre lega, har jag tyckt mig finna Bedawierne bära
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en viss respect härför och lägga en särdeles vigt på dylika brefs
framskaffande. Så har jag från olika trakter och nomadläger
i Sherd-bergen och ända från Algauf och Häil sändt bref, som
riktigt ehuru långsamt framkommit till Cairo. Deremot har
jag funnit skrifna contract af ingen nytta; ty Bedawin håller
sig i allmänhet lika bunden af sitt ord som af sin skrift, utom
det att nästan ingen Bédawi förstår att läsa eller skrifva. Ock-
så brukas de aldrig annorstädes än i de större städerna såsom
Cairo och Damascus, der de troligen först i sednare tider ge-
nom Européer blifvit införda; bland de egentliga Bedawierne
har jag aldrig 'sett sådana uppgöras, utan då hos dem någon
vigtigare angelägenhet eller öfverenskommelse afslutas sker det
vanligen blott i närvaro af vittnen. Understundom har jag dock
sett i öknen att någon mäktigare stam-sheikh låtit å sina väg-

nar någon skrif- och läskunnig man i en by, för en resande
som derom hos honom anhållit, skrifva ett uppbud till alla de
under honom lydande nomader, att ostörd låta denne färdas
fram inom stammens område och att lemna honom oplundrad
hvar helst han af dem anträffas. Jag sjelf bar på en resa mel-
lan Algauf och Gubbe en sådan skrifvelse, affattad af en skrift-
lärd l i den förstnämnda staden å en mäktig cEnzé-sheikhs
vägnar för att skydda mig mot plundring af till denna stam
hörande nomader, hvilka jag möjligen kunde möta på min väg.
Jag anmodades att, i fall af sådant möte, uppläsa för dem
skrifvelsen och förklara det förhållande hvari jag stod till Shei-
khen samt försäkrades att jag sålunda skulle tillåtas fortsätta
min väg orörd. Lyckligtvis behöfde jag ej detta pass och tvif-
lar högeligen att det haft önskad verkan; men det oaktadt har
jag sett ganska många resande stadsboer, som burit sådant
med sig. Den vigtigaste omständigheten vid sådana, som vid
alla andra documenter, är sigillet, hvilket vanligen tryckes ne-
dantill desamma aldrig i lack utan i bläck, som lätt med lill-
fingret strykes öfver stenen, hvari ägarens namn jemte någon
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kort sentence är ingraverad. Stenen är infattad i en klack-
ring !, nästan uteslutande gjord af silfver, hvilken, i enlighet
med hvad Propheten sjelf brukat, nästan hvarje Arab, så stads-
bo som nomad, anskaflar §ig så snart tillgångar och tillfälle
medgifva.

Vanligen fordrar den Bédawi, med hvilken ett sådant con-
tract eller hvilken annan förbindelse som helst afslutes, att hela
den penningesumma 2, som i anledning häraf tillkommer ho-
nom, genast och på förhand, i enlighet med det allmänna bru-
ket i hela Östern, måtte utbetalas eller åtminstone före fullgö-
randet af contraetet å hans sida. Så t. ex. vid en resas fö-
retagande anser han sig berättigad att fordra utbetalningen af
hela legan så snart han infinner sig med sina ök lör att lastas
med den resandes effecter. Dock ville jag råda hvar och en
att ej häri efterkomma hans önskan, utan att låta en större
eller mindre del deraf stå inne tills den plats är uppnådd,
hvartill Bedawin förpligtat sig att framföra den resande, för att
sålunda vara i stånd att genom innehållande af hela återstoden
eller genom afdrag deraf på något sätt tvinga honom till uppfyl-
landet af de honom ålaggda vilkoren. Orsaken till denna for-
dran å Bedawins sida är oftast den, att han före sin afresa
vanligen har åtskilliga uppköp att göra, t. ex. af munförråd
eller kläder åt sig och sin familj, dem han antingen under re-
san eller efter dess slut har för afsigt att föra hem till sin
stam i öknen; men ganska ofta äfven misstroendet för sin res-
kamrat och, såsom han sjelf uppger, fruktan för att under fär-
den blifva plundrad af fiender, och sålunda gå miste om sin
lega. Gäller resan till öknen, anser han sig ha mindre skäl
att frukta hvad den förra omständigheten beträffar, emedan den
i öknen resande stadsbon då alltid står mer eller mindre i hans
makt; men gäller resan till en stad är förhållandet omvändt,
och i sådant fall kan Bedawin sällan förmås att låta legan
innestå till dess resans mål är upphunnet. Då jag t. ex. i
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Gebel Schammor accorderade med några nomader att derifrån
föra mig till Meshhed cAly och alla vilkor redan voro afslutna
och legan för öken bestämd, men jag envist vägrade att i de-
ras tält utbetala mer än halfva summan, uppslogo de hela öf-
verenskommelsen och förklarade kort om godt att de ej gåfve
sig å väg förr än de hade fulla beloppet i sina händer. De
omtalade derjemte en händelse, som förut passerat med några
stadsboer från Håil, hvilka de fört till nämnde stad på deras
löfte att der betala legan för djuren. Framkomne dit hade
stadsboerne föreburit allehanda svårigheter, och som en Béda-
wi sällan får rätt i en stad, hade ock saken nu så aflupit, att
de ingen lega fått för sina cameler. Med mig aflopp saken
här så att jag fick lega andra nomader, som ingingo på det
vilkoret att hemma emottaga halfva summan och under resan
i öknen två dagar före vår ankomst till vårt mål den andra
halfvan, med det förbehåll att, ifall jag ej då skulle betala dem,
de hade rätt att lemna mig och mina effecter der. Jag har
flere exempel på bedrägerier föröfvade af stadsboer mot Beda-
wier och i allmänhet på neslig behandling af dem under deras
besök i städerna. Nästan hvar och en som rest i dessa trak-
ter har anmärkt den olika character Bedawin visar i en stad
mot den han visar i öknen, och jag har otaliga gånger sett
huru nomaden i en stad tåligt fördragit en behandling, som
han hemma och bland de sina skulle bemött med svärdshugg
eller dolkstygn. Å sin sida är åter Bedawin herre i sin öken
och låter icke sällan den med honom resande stadsboen erfara
sin öfvermakt der, såsom i allmänhet i Östern kanske mer än

någon annorstädes hvar och en spelar den Öfvermodige i sitt
eget hem, hvilket Bedawierne uttrycka med ett allmänt gängse
ordspråk nämligen: räfven (haren) är varg i sitt eget land x.

Dessutom är att märka vid hvarje contracts uppgörande
såsom i allmänhet vid hvarje öfverenskommelse som träffas i
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Östern, att en handpenning 1 måste ges så snart contrahenterne
äro.ense om vilkoren, hvilken sedan går förlorad för den, som
bryter sitt ord. I Egypten och Arabien är det vanligt att den
legande betalar denna handpenning, som dock i allmänhet är

ganska ringa, flere eller färre Piäster allt efter summans stor-
lek, och af Bedawin plägar stundom såsom motpant fordras
hans svärd 2 eller hans dolkknif 8; men i Syrien isynnerhet
Damascus är det vanligare att den legde, sedan han fått veta den
andres boning, lemnar åt denne sednare en mindre summa af
några Piäster såsom pant att bevaras tills han på den förut-
satta tiden infinner sig med sina ök, då han genast eller när

helst han behagar under resan har rätt att tillbakafordra sin
pant, och skulle den legande åter mött något hinder för resan
är han skyldig icke allenast återbetala den deponerade summan
utan ock dertill lägga ett lika stort belopp ur egen cassa.

Äfven min Cairo-sheikh, hvilken för min nu anträdande
resa i allmänhet åtog sig hela bestyret, hade ansett säkerheten
såväl som gammal plägsed fordra, att ge en sådan handpen-
ning af 20 Piäster, och såsom motpant taga af Bedawin hans
dolk. Sedan förberedelserna sålunda voro träffade till det slut-
liga contraetets uppgörande, sammankommo vi samteligen såväl
contrahenterne som tvenne vittnen utom min Sheikh, hvilken
äfven, ehuru författare af sjelfva contraetet, gällde ännu som
ett tredje. Och som det ej torde vara utan intresse för läsa-
ren att hafva ett exempel af den Orientaliska stylen i dylika
documenter inför jag det här i öfversättning: "Orsaken till
uppsättandet af denna skrift och anledningen till dess affattning
är, att den helgade Fredagen den 26 Rebi cu-l-awwal afåret 1261
af Prophetens Higrå (öfver hvilken aeras stiftare vi nedkalle
Guds högsta nåd och rikaste välsignelse) infann sig Arab-shei-
khen Husein Ab4S caadé, son till aflidne salig Mahméd af Tu-
tmrd-stammen, och förbandt sig att åt doctorn Herr Hågg Waly
lega tvenne cameler att föra honom till Alcakabå för ett be-
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stämdt pris belöpande sig till 200 Piäster, ej mer och ej min-
dre, hvartill hvarje af de båda contrahenterne förklarade sig
samtycka. Derjemte öfverenskommo de att, ifall nämnde Hågg
Waly fann för godt att dröja hos någon nomadstam vare sig
för att hvila eller för att utöfva sin konst såsom läkare, ho-
nom ålåge att till berörde Husein betala 3 Piäster utöfver den
bestämda legan för hvarje dag han sålunda rastade under vä-

gen; och fordrade dessutom Hågg Waly såsom ett vilkor att
Husein måtte visa honom tjenstvillighet och lydnad under re-
san såväl som under * rastdagarne, och att vid framkomsten
till Afakabå ej lemna honom förrän han antvardat honom i
skydd hos pålitlige män af någon af de stammar, till hvilka
Hågg Waly sjelf önskade färdas, och att öfvervänta tills con-
tract med dem härom blifvit uppgjordt, samt vidare att ej å-
tervända utan bref från honom om huru resan aflupit. För
uppfyllandet häraf borgar stamchefen Arab-fheikhen Mans-är Nas-
sör, och hans namn och sigill gälla såsom bevis på honom.
Detta uppgjordes och stadfästades förmedelst vittnet, som ne-
danföre nämns, men Herren är den bäste af vittnen."

Sedan nu sålunda allt var afgjordt uppläste hvar och
en halfhögt för sig Alfdtihd ', d. v. s. det öppnande capit-
let. Så kallas nemligen den första suren eller capitlet i Al-
kor'ån., emedan det öppnar eller börjar Muhammedanemes
heliga codex. Den består af blott 25 ord indelade i 7 korta
verser och reciteras vid alla möjliga de mest olika tillfäl-
len isynnerhet af stadsboerne, och utgör liksom en bön om
god* framgång i det företag man går att börja och äfven ett
stadfästande af ett beslut man fattat. Då Muhammedanen går
förbi en moské eller ett helgons graf, då han om morgonen
Öppnar sin boda för att dagen om bedraga sina köpare, då han
om aftonen tillsluter den efter gjord vinst eller förlust, då han
vaknar eller går till hvila, i lust och välgång såväl som i sorg
och olycka, läser han from och hängifven sitt Fåtihå oftare än
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vi vårt Fader vår, och oftare än Catholiken eller Greken kor-
sar sig. Efter slutad uppläsning af denna bön fordrar bruket
att man med båda sina flata händer stryker sig öfver hela an-

sigtet från hårfästet ned öfver hakan och hufvudsakligen skäg-
get, troligen för att antyda det man är ren inför Herren i af-
seende på den afsigt, med , hvilken man reciterat densamma,
ungefärligen såsom man hos oss ofta ser en man gnugga sina
händer för att liksom aftvå sig all skuld i en sak. Sedan alla
dessa ceremonier voro genomgångna, framhämtades frukosten
som med lust och god appetit förtärdes af alla närvarande,
men isynnerhet af de tvenne Bedawierne, hvilka, sedan de intagit
den och dessutom erhållit halfva beloppet af legan, aflägsnade
sig med tillsägelse att på den tredje dagen om morgonen in-
finna sig i Sheikhens hus med sina ök till afresa.

Under den tid af tvenne dagar mig ännu sålunda varlem-
nad i Cairo, hade j% att ombesörja ett pass af Öfver-Kådin
för hufvudstaden. Sådana resepass, kallade Tadhkeré 1 eller
på Turkiska vidlyftigare rese-document 2, hafva först i sednare
tid blifvit införda i Orienten under den Europeiserings-mani,
med hvilken Sultanen och hans underlydande Furstar söka att
regenerera deras multnande välde. Numera åligger det åtmin-
stone hvar och en Muhammedan vare han Egyptier eller ut-
länning, som lemnar Cairo för att i hvilket afseende som helst
bege sig till något annat land, att förse sig med en sådan Tadh-
keré, hvilken, såsom de i Europa brukliga, innehåller ett kort
signalement af den resande jemte dess namn och hemvist, upp-
tecknade dels i tryck dels i skrift på ungefärligen en sedece
sida nedtills signeradt med Kådi-domstols sigill. Det är sällan
och på få ställen sådana pass i Orienten ännu efterfrågas, i
öknen naturligtvis aldrig, men väl i större städer, vid quaran-
taine och tullbevakningar.samt andra platser, der de styrande
Turkiska Pasharne hålla vakt och uppsyningsmän, hvilka tillåta
sig att preja och plåga de resande på allt sätt. En under Eu-
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ropeisk protection stående främling är i allmänhet mera skyd-
dad mot dem, isynnerhet om han bär Europeisk drägt, men
infödingar få känna hela tyngden af de dem påtvungne nya från
Europa inhämtade inrättningar och lämpa sig, ehuru med knöt
och satir mot deras hatade herrar, derefter. Äfven jag ansåg
försigtigheten fordra att, för hvarje längre utflygt jag gjorde
från Cairo, förse mig med ett sådant resepass, och ehuru jag
ganska sällan behöfde det, var det mig af stort och oersätteligt
gagn vid de få tillfällen då det efterfrågades, så mycket mer
som det antydde att jag var Rysk undersåte.

På den utsatte dagen, som var den 11 April 1845, infunno
sig mina tvenne Bedawier tidigt om morgonen med sina ök till
afresa, och knäfällde dem på gatan utanför min Sheiks hus,
der de blefvo lemnade att vänta under det frukosten och af-
skeds caffet intogos. Som all min packning var i ordning och
inlagd i de här brukliga tvärsäckarne, var lastningen snart gjord.
Jag hade här, såsom alltid framdeles, iakttagit den allestädes
för resor gällande regeln att ha så få lösa saker som möjligt
och hade derföre inpackat hela mitt bagage uti trenne stora
säckar, af hvilka tvenne lika vägande hängdes med sina rep-
Öglor på sadelstolparne på hvar sin sida af den ena camelen, och
den tredje motvägd af vatten-huden på den andra, så att hela
pålassningen blott bestod i att upplyfta dessa fyra stycken på de
knäfällda djuren. Jag följdes ut af den tjenare jag för de sista
månaderne hade begagnat, jemte min Sheikh och tvenne andra
grann Sheikher, i hvilkas sällskap jag nästan uteslutand» lef-
vat, och som det hus, hvari jag bodde, ej var aflägset från den
stadsport kallad Bdburn-nasr d. v. s. Segerporten, genom hvil-
ken vägen går till Suez och Arabien, räckte vår vandring ge-
nom de ännu på morgonen temmeligen folktoma gatorne icke
länge. Ett kort uppehåll förorsakade oss dock tullen vid nämn-
de stadsport, der man tvang mig att betala exportafgift för nå-
gra skålpund krut, som jag hade tagit med mig för att vid till-
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fälle skänka åt mine nomad-följeslagare (ifall vi under vägen
kommo öfver villebråd), af hvilka en var försedd med bössa.
Min egen bössa hade jag lemnat qvar i Cairo, och begaf mig
å väg, på fleres inrådan, utan alla andra vapen och talismaner
än en Kor'ån, hvaraf jag händelsevis i Cairo funnit ett gammalt
välskrifvet manuscript i mycket litet format. Det är nämligen
vanligt hos alla Muhammedanska folkslag, äfven Beduinerne
icke undantagne, att de bära allehanda talismaner Såväl hemma
i det dagliga lifvet, som isynnerhet på resor. Folket åtnö-
jer sig i detta afseende med en hoprullad eller sammanvikt
pappersrimsa vanligen i långt format, som af någon skriftlärd
eller Derwish blifvit fullsferifven med små sentencer ur Alkor'ån
eller ock ganska ofta med de vidunderligaste saker och namn
på Genier och Andar, som anses kunna skydda menniskan mot
olycka och afundens onda öga; men de mera bildade bära van-
ligen såsom talisman ett litet exemplar af Kor'ån, hvilket de
bevara i ett ofta granit med gul! broderad! rödt safians fodral,
vanligen hängdt i form af en patrontaska öfver axeln. Häri,
som i annat, ansåg jag böra beqväma mig att följa det allmän-
na bruket, utom det att sjelfva boken, hvilken af Muhamme-
danerne sjelfve anses innehålla allt hvad af menniskoanden kan
tänkas och fattas och i allmänhet ligger till grund för deras
lag och alla andra institutioner, vid de mest olika tillfällen och
vid alla dispuler och frågor är oumbärlig för den, hvilken ej,
såsom de fleste bildade Muhammedaner, känner den heliga bo-
ken litantills. Jag hade dock ej ansett nödigt att förvara den
i något fodral, utan gaf den plats i en liten Europeisk hand-
väska med lås, i hvilken jag hade min calender, dagbok, be-
höfliga papper jemte skrifdonet och andra småsaker. Utom
stadsporten vidtager omedelbarligen den vilda ökentrakt som
härifrån oafbruten fortsträcker sig till Suez och uppåt mot Sy-
rien. Närmast omkring Cairo är den kuperad af höjder och
berghöga- kullar och åsar, hvilka bildade af öknens sand och
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det grus, som under seklers lopp hopats ur förfallna byggna-
der, omgifva staden nästan på alla sidor. Emellan dessa grus-
åsar sträcka sig Cairos begrafningsplatser tyi största delen, yt-
terst .mot öknen begränsade af Mamlukernes praktfulla graf-
stod, i och omkring hvilken Bedawierne gemenligen lägra sig
med sina cameler under sina besök i Cairo. Det var också
hit vår kosa nu ställdes för att förena oss med några andra
Araber, som ämnade sig ungefärligen samma väg som vi, och
för att ännu uträtta ett och annat som mina följeslagare sade
sig ha att ombesörja. De'tre Sheikherne och min tjenare, som
af vänskap och artighet hade följt mig utom stadsporten, beled-*
sågade oss dock icke ända fram till lägerplatsen utan vände
om vid de första grafvarne, sedan de tagit ett högtidligt och
ceremonielt afsked. Stadsboerne äro häri som i alla andra
konvenancens fordringar mycket omständlige och lägga vigt der-
på; från en nomad skiljer man sig vanligen utan att säga ett
farväl eller någon annan compliment. Jag hade här att tredub-
belt korskyssa alla fyra på deras axlar under upprepande å
ömse sidor af önskningar om välgång och helsa och derefter
att gemensamt med alla närvarande frammumla ett Fåtihå med
den dertill hörande slätningen af ansigtet och skägget. Min
tjenare gret (crocodil-) tårar, kysste min hand och tackade
för den drickspenning jag gaf honom, under det min Sheikh
ytterligare påminte Husein att på allt sätt under resan gå mina
önskningar till mötes och ihågkomma de pligter honom ålågo*
Men snart var också detta sista tålamodsprof af stadsboemes
tråkiga artighet öfverståndet; jag påskyndade mina Bedawie*
att drifva fram öken och följde till fots deras glada gång mot
öknen, under det de hemgående följeslagarne ännu gång efter
gång utropade åt mig den vanliga afskedsformeln: i fred x.

Vi hade gått knappt en half timme då vi gjorde halt på en
öppen plats, der en ung Bedawi-gosse jemte sin gråskäggige far
satt som vakt vid åtskilliga säckar och annat nomadbagage. Öken
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knäfälldes och aflastades, hvilket alltid betyder ett längre dröjs-
mål, och mina följeslagare upplyste mig nu först om att de
ej ännu hade fyllt sina vattenhudar, och ej heller uppköpt det
under vägen till Suez för deras cameler nödige foder. De ha-
de dessutom åtskilliga andra uppköp att göra och behöfde der-
före den andra ännu hos mig innestående hälften af legan och
ehuru jag prutade häremot efter all förmåga blef jag till slut
nödgad att utbetala den; ty den som utan att känna Bedawin
och hans språk ger sig med honom i discussion i en sådan
fråga, kan nästan säkert räkna på att blifva af honom uttröttad
och besegrad. Så snart de hade fått pengarna i sina händer
begåfvo de sig tillbaka till staden och lemnade mig här med
mitt bagage i sällskap med de tvenne nomader vi anträffat
före oss. De öppnade genast samtalet med mig; ty en Bédawi
kan aldrig sitta tyst om han har någon att meddela sig med;
men som vi funno att vi föga förstodo af hvarandras språk, och
Bedawin isynnerhet snart tröttnar att prata med en, som ej
känner hans dialect och hans ökens förhållanden, upphörde det
af sig sjelf. Inom en stund infann sig en tredje man, också
nomad, men uppenbarligen mera van vid stadsboer och deras
språk, ty då han talade med mig förstodo vi hvarandra full-
komligen väl, men då han vände sig i sitt tal till sina kamra-
ter, var han mig lika oförståndlig som de. De Bedawier näm-

ligen som nomadisera omkring städerna eller i allmänhet ha
relationer med bosatte åkerbrukande Araber tala vanligen tven-
ne dialecter, sitt eget ökenspråk och det som är gängse -ibland
de sednare, och ehuru de båda vid nogare granskning föga skil-
ja sig från hvarandra och isynnerhet af den, som känner det
gamla gemensamma språket, knappt kunna anses som olika
dialecter, är det visst att en Bédawi vid sin första ankomst
till en stad har lika svårt att göra sig förstådd der, som en
stadsbo i öknen och jag vet mig sjelf sedermera ofta agerat
tolk icke allenast emellan dem utan äfven emellan Syriske och



17

Egyptiske stadsboer sinsemellan. Bildade och studerade män

förstå hvarandra dock vanligen genast och äfven de lägre clas-
serna efter ganska kort tid af sammanvaro, så att de omkring
Egypten boende Bedawier t. ex. efter några resor till hufvud-
staden kunna i allmänhet göra sig förstådde på det språk, som
der talas. För mig såsom främling räckte det länge förr än

jag kunde förstå ökenboerne och jag har ofta gjort samma ob-
servation med Turkar och Perser och isynnerhet Européer, hvil-
ka efter mångårig vistelse i Cairo och temmeligén mäktige den
Egyptiska dialecten, dock på lång tid eller aldrig kunnat brin%a
det derhän att obehindradt göra sig förstådde af dem. Olik-
heten består ej så mycket i skiljda ord och uttryck, ehuru vis-
serligen nomaderne ha bibehållit ur det gamla språket ofta o-
viga constructionssätt och phraser, hvilka af de practiske stads-
boerne redan utbytts mot oegentliga ofta mot språkets genius
bildade beqvämare, som icke mer uti den olika organen och
accenten, hvilken sednare hos nomaden vanligen är fullkomli-
gen motsatt den .hos stadsboen. Äfven ger den förre hvarje
särskild bokstaf af det rika Arabiska alfabetet dess bestämda
uttal, då den sednare redan förblandar flere af dem med hvar-
andra, och dessutom har stadsboen, som öfverallt visar en större
håg för förenkling och i allmänhet utbildar sitt språk till större
regelrätthet, börjat utlemna en mängd af de många egentligen
onödiga grammatikaliska former och ändelser, hvilka förekom-
ma i det gamla språket och ännu till största delen bibehållas
af nomaden, och utbyta oregelbundna formationer mot mera be-
stämda.

Den nomad som nu hade infunnit sig hos oss vid vår lä-
gerplats och som, att döma af hans drägt och språk, uppen-
barligen var någon mindre stam-chef l stående i täta relationer
med hufvudstadert, började samtalet med frågaft om hvart min
kosa rigtades och de afsigter, som förde mig ut till öknen.
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Dessa voro väl desamma frågor, som sedan under den vidare
resan gjordes mig dageligen och stundeligen; men som jag ej
ännu ägde färdigheten och vanan att besvara eller omgå dem
med stående phraser och undvikande uttryck, som jag framde-
les förvärfvade, satte de mig nu i stor förlägenhet. Jag utgaf
mig i allmänhet för läkare och vaccinatör, och hade för afsigt
att såsom sådan söka mig en väg genom öknen ända fram till
Mekka, dit pligten och min fromma längtan såsom en rättrogen
manade mig till pilgrimsfärd, ehuru oförmögen att verkställa
denna långa resa på egen bekostnad. Jag gaf mig så tidigt å
väg, för att med min läkarekonst hos de frikostige och gästfrie
nomaderne söka förtjena icke allenast resekostnaderna utan äf-
ven så mycket jag komme att behöfva i den heliga staden un-
der sjelfva pilgrimshögtiden, hvilken detta år inföll först i bör-
jan af December månad. Emellertid sökte jag å min sida af
nomaden erhålla upplysningar om de Bedawy-slammars förhål-
landen till hvarandra, genom hvilka min väg komme att gå, och
om det bästa och säkraste sätt att färdas ibland dem. Till
min förvåning fann jag, att han kände föga eller intet, ofta till
och med ej namnen på de stammar i det inre af Arabien, hvil-
ka jag sade mig sinnad att uppsöka; han var af I/mej/d-stam-
men från cAkabå och hade kunskap om inga andra än sina
närmaste grannar Huweitdt och Heiwdt. Men det är en erfar-
renhet, som jag jemte de fleste andra resande i dessa länder
ofta haft tillfälle att göra, att Araberna i allmänhet äro högst
okunnige om andra än sina egna hemtrakter och de närmaste
gränslandskap, med undantag af högst få något mera bere-
ste män, dem man här och der träffar. Emellertid uppgaf
mig min nomad namnen på några de förnämsta Sheikher af
Huweitåt, bland hvilka jag i alla fall ej kunde undvika att fär-
das, hvilken väg jag än ville taga, och försäkrade mig det desse
män voro fullkomligen mäktiga att skydda mig i hela den om-
liggande trakten. Sålunda hade vårt samtal uttänjt sig till nå-



19

gon timma eller så, och nomaden som härunder redan ofta vi-
sat sig otålig, förklarade nu det han hade göromål, som kalla-
de hoftom till staden; men mente att jag var skyldig honom
en drickspenning ej mindre för de upplysningar, han gifvit, än

i hans egenskap af chef för en afdelning af den stam, till hvil-
ken mine följeslagare hörde. — Af intet ansattes och plågas den
bland Araber resande främlingen, hvilken ännu ej lärt sig um-
gås med dem, så mycket som af sådant tiggeri, och det är i
sjelfva verket det bästa criterium på de framsteg en utländning
gjort i studierna af folkets egenheter och sinnelag, att han så
litet söm möjligt af det anlitas om en drickspenning * *). Då
jag först ankom till Alexandria och, efter den plan jag föresatt
mig för mitt lefnadssätt, genast, ehuru ännu i Europeiska klä-
der, började umgås med det egentliga folket, kunde jag ej tåla
ett ord vid en inföding eller göra honom den simplaste fråga
utan att afskrämmas med de vidrigt ljudande, för öfrigt Persi-
ska, orden bakhshtsh jå khawdgé d. v. s. en drickspenning, min
Europeiske Herre! Barn och gubbar följde efter mig långa

styéken längs gätorne oupphörligen upprepande dessa skorrande
gomljud tills jag blef tvungen att kasta dem en kopparslant, och
knappt hade de upptagit den och vändt mig ryggen förrän jag
tiörde deras mjuggskratt och skämt öfver min oerfarenhet och
deras fröjd öfver att kunna bedraga en otrogen eller fastmera
en utländning, ty deras förakt gäller ej allenast Europeen utan
i allmänhet hvar och en främmande, som ej känner eller ej
conformerar sig efter deras bruk. Turkar och isynnerhet Per-
ser gäckas och bedragas lika mycket af den illsluge och humo-
ristiske Egyptiern som en Christen; det är ej så mycket reli-
gionen, som häri afses, som fastmer kännedomen om det van-
liga bruket och seden 3. Ett vanligt talesätt bland alla Araber

Arabenesägai ettordspråk: genomtre tingkännes dåren:han vredgasutanorsak, gergåfvorutan skälejskiljavänfrån ovän.
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är: hvar och en sak har sin regel 1, och den som i alla förhål-
landen känner denna regel och vet att använda den, han är den
kloke erfarne mannen, den vise som värderas och älskas och
aldrig utsattes för tiggeri eller skämt, då deremot bristen på
denna kunskap aldrig kan ersättas af hvilka andra egenskaper
som helst. Det tyckes ej vara så mycket behofvet, hvilket
drifver flertalet af de Arabiske tiggarne i de större städerna
att förfölja de främmande, som ej fastmer pkynnet *och lusten
att begabba dem, ty de verkeligen béhöfvande anlita sällan nå-
gra andra än sina trosförvandter om allmosor och gå i allmän-
het på ett helt annat sätt tillväga. Det lättaste är väl att med
hårda ord eller onda miner snäsa af desse tiggare,'såsom Eu-
ropéer vanligen pläga, men för den som vill lefva bland fol-
ket och lära känna det i dess hemseder och nationallynne är
detta ej det lämpligaste, utan han måste försöka förvärfva den
egna Orientaliska värdigheten i hållning och min och den kän-
nedom af vanliga seder och bruk, som befriar honom ifrån att
alls ansättas af deras påhängsenhet. Egyptierne sjelfva plågas
sällan eller aldrig af dem och jag påminner mig huru det för-
sta året af min vistelse i Orienten, under en resa i nedra E-
gypten i sällskap med min Cairo-Sheikh, jag allestädes och
isynnerhet i Helgonet Ahmad Albedawis moské i Tantå, oaktadt
den inhemska drägt jag bar, beständigt omringades af tiggare
af alla slag, då min vän och följeslagare gick dem fullkomligen
fri, och det säkra är att jag på de sednare åren här, sedan jag
först betalat mina lärpenningar, aldrig frågades om almosor af
andra än sådana, som anse sig dermed göra den anlitade en
ära. I allmänhet är tiggarväsendet i de större Orientaliska stä-
derna utbildadt till ett högst egendomligt system, hvars detail-
ler det dock blefve för vidlöftigt att här vidare söka utveckla;
det bedrifves af flere som ett eget handtverk och det finnes
exempel på sådane, som derigenom samlat sig jemförelsevis
stor förmögenhet. Bedawierne betrakta å sin sida stadsboerne



21

\

ungefärligen på samma sätt, som desse främlingarne, och göra
sig inga öcrupler att tigga af dem, ehuru de nästan aldrig göra

det sinsemellan, såsom jag hos de Orientaliska folkslag, bland
hvilka jiagMefvat,-i allmänhet funnit den åsigten gällande att
hellre beklaga sin nöd för den främmande än sina egne. Van-
l|g9?'ilrö dock de begärande nöjde med ganska litet. I Con-
tfantinopel slipper man dem med en para = 0,173 kop. och
låter derföre ock sällan någon af dem ohjelpt gå sig förbi;
men i Egypten, der ett sä litet mynt ej finnes, har man ej
mindre att<ge. dem^äij^ sådana pata.>—Den nu ifrågavarande
jfcH^&cbäieß kunde dock naturligtvis en sådan drickspenning
icke' bjudas, utan jag ansåg IVa Piäster, svarande ungefärligen
mot 10 kop., vara det minsta jag kunde ge, och den förnöj-
samma min han gjorde vid ernottågåndet häraf och den skynd-
samhet med hvilken han aflägsnade sig, visade att han ingalun-
da väntat sig mera.

Emellertid hade förmiddagen framskridit utan att mina föl-
.j<pla§freoph reskamrater infunnit sig. Min belägenhet var in-
genting mindre än behaglig, der jag satt med mitt kringkastade
bagage på en öppen ökenplats väntande på att få bege mig å
väg. Lyckligtvis var dagen ej så varm, solens, sken var slöadt
af den tjocka,^ till en del qvalmiga luft, som ej sällan vid den-
na tid under de så kallade 50 dagarne * höljer den annars
året om oföränderligt klara blåa Egyptiska himmelen. Men jag
visste; ej-hvad jag skulle företaga att fördrifva tiden. Caffet,
hvartill man annars vid dylika tillfällen alltid tar sin tillflykt i
Ölnén, hade jag ännu ej lärt mig bereda, och hade äfven der-
före ej förstått att anskaffa mig den dertill erforderliga rustning.
.$* 'tvenne nomaderne, som utgjorde mitt enda sällskap, sutto
tysta :och lagade om sadlarne utan att visa någon synnerlig lust
hv*rkeh'«tt ånyo öppna samtalet med mig, som ej rätt för-
stod dem, elléf att meddela sig med hvarandra i anseende till
ået förhållande, hvari de stodo af far och son, gråhårsgubbe
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och skägglös gosse. En och annan liten flicka som från huf-
vudstaden kommit hit ut för att samla cameldynga till prepa-
ration af bränsle, syntes ströfva af och an i den torna öknen
och närmade sig tillfälligtvis äfven våra djur för att beskatta
dem, och en annan gång infann sig en gammal gumma med
en korg full af färskt bröd, med hvilken hon gick omkring att
uppsöka här lägrande Bedawier i hopp om afsättning på sin
vara. Så hade jag tillbragt ungefär 6 timmar i fåfäng väntan
på mina legda följeslagares återkomst från staden, och jag frå-
gar hvilken Europé med tålamod kunnat fördraga detta. Äf-
ven jag härmades och lät då och då min vrede bryta ut i ett
halfhögt "Gud fördömme deras far" x

; men lämpade mig dock
i min ställning med mera ro och större lugn än jag under dy-
lika omständigheter kunnat hoppas. Jag såg för mig en resa
af besvär och försakelser, och fantasien målade mig mödor och
faror större än jag sedan i verkligheten fann dem, och för dem
försvunno ögonblickets små förargelser och olägenheter. — Slut-
ligen infunno sig mina Bedawier omkring kl. 3 på eftermidda-
gen i sällskap med en tredje, som blifvit legd af en Kurd,
stående i militärtjenst hos Egyptiska Pashan, för att föra ho-
nom till cAkabå. Denne Kurd var för omkring halfannan må-
nad återkommen från en pilgrimsfärd, som han i sällskap med
sin hustru hade gjort till Mekka, och föregaf sig nu nödgas å-
tervända till cAkabå för att derifrån afhämta sin hustru, hvil-
ken, i följe af ett fall från den camel hon ridit och deraf upp-
kommen sjukdom i nacken, hade blifvit nödsakad qvarstanna
der för att botas. Som vår väg således var gemensam, skulle
vi alla följas åt, ehuru jag i grunden var föga belåten med den-
na tillökning af vårt Sällskap. Han var Turk, och redan så-
som sådan icke gerna liden af Araber och så mycket mindre
af mig, söm han genast adresserade sig till mig på sitt moders-
mål, hvilket jag ej är mäktig. Jag hade åter att utstå en exa-
men af honom beträffande mitt hemland, mitt modersmål och
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äfsigten med min resa; men sedan jag, uppenbarligen honom
till nöjes besvarat dessa frågor på Arabiska, hvilket språk han
med lätthet talade, uppstod ett godt och vänskapligt förhållan-
de emeHan oss, som sedan fortfor under hela resan.
w- Våra Bedawier hade härunder samlat sig vid sidan af oss
{JÉslléutto alla i en skock pratande och delibererande med hvar-
andra i den häftiga och högljudda ton, som vanligen utmärker
deras samtal och ger dem i en ovans öron characteren af gräl
och disput. Deras språk var mig ännu så okändt att jag ej
ens kunde förstå hufvudfrågan, hvarom deras samtal rörde sig,
*heö"deras blixtrande ögon och oupphörligen svängda armar
lätbt mig aria att någon vigtigare sak förhandlades. Resultater-
net visade sig dock snart Efter omkring en half timmes dis-
put närmade sig Husein, med hvilken jag hade uppgjort con-
rraclet, till mig och förklarade det de hade kommit öfverens
med hvarandra att den sednast med Kurden ankomne Bedawin
skulle föra äfven mig fram till cAkabå på den camel dock, som
jögv:hade legt, och att han sjelf skulle blifva qvar i Cairo.
Den Bédawi, i hvars händer hån lemnade mig, hörde till sam-
ma stam som han sjelf, vore en fullkomligen lika pålitlig man
och skulle uppfylla alla af mig gjorda vilkor med samma be-
redvillighet; jag kunde intet förlora på bytet; Husein sjelf ha-
de mött oförutsedda hinder, som gjorde det omöjligt för ho-
mm\att följa med, utom det att det vore alldeles onödigt att
4ö alla tre skulle göra resan med oss. Jag yrkade styft här-
fetnpt och förklarade mig ingalunda kunna ingå på någon för-
-ändring af det förut gjorda contraetet eller taga någon annan
till min följeslagare än Husein. Saken förhandlades med den
vanliga Orientaliska vidlyftigheten, alla deltogo i disputen, grun-
derna för och emot upprepades idkeligen, vi blefvo häftige på
Ömse Sidor; men jag stod fast vid att ej afgå från contraetet
och fordrade att i vidrigt fall föras tillbaka till Cairo, der hela
saken kunde föreläggas de skriftlärde Sheikher, som bevittnat
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vår öfverenskommelse, eller afgöras inför hufvudstadens Kådi.
När de slutligen sågo, att jag ej stod att ändras i mitt beslut
gåfvo de efter och förklarade sig villige att följa med alla tre,
hvar och en med den, som honom legt. Emellertid hade so-
len närmat sig sin nedgång och vi borde ge oss å väg för att
hinna öfver stadens närmaste omgifningar, hvilka nomader-
ne i allmänhet frukta såsom omsvärmade af tjufvar och snat-

tare. Vi lastade således våra ök och begåfvo oss å väg med
vår lilla karavan, bestående af tre Bedawier, den Kurdiske mili-
tären och mig, jemte 4 cameler, af hvilka två voro legde af mig,
en af Kurden och den fjerde, lastad med proviant för våra föl-
jeslagares familjer i öknen, skiftevis tjenade dem till ridt. Som

vägen mellan Cairo och Suez erbjuder intet bete för djuren, äro

Bedawierne alltid nödsakade att för denna färd. förse sig med
foder för dem i någondera af dessa städer, bestående vanligast
i bönor, hvilka, fördelade i säckar, utöfver lasten måste bäras af
hvartoch ett djur särskildt; och må jag i förbigående anmärka,
att denna väg är den enda, jag i Arabiens öknar gjort, på hvil-
ken denna försigtighet måste iakttagas. Framdeles då jag fär-
dades genom denna trakt plägade jag äfven förse mig med
bränsle; ty äfven detta, som annors träffas mer eller mindre
öfverallt, saknas nästan helt och hållet på denna absolut sterila
och mycket befarna väg.

Efter omkring halfannan timmas marche ankommo vi, re-
dan en stund efter solens nedgång, till en mellan små sandhöj-
der omsluten plats på hvilken en större karavan af omkring 20
till 30 ök, var lägrad. De kommo från Suez lastade med caffe-
säckar och ville hvila här natten öfver för att nästa morgon,
så snart stadsportarne öppnades, tåga in. Åtskilliga eldar brun-
no redan på kyttande dynga, sällskapet deladt i små kotterier
satt deromkring, sysselsatt med att bereda sitt caffe eller sin
aftonmåltid; camelerne lågo förnöjsamme nära invid eldarne
mellan tvärsäckarne, aflastade och uppställde på ömse sidor om
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dem, somlige förtärande den framför dem på ett täcke utbred-
da aftonportiön af bönor, somlige idislande den redan förtärda
sparsamma kosten; mellan dem sprungo halfnakna barn från
eld till eld- eller från ök till ök för att söka det trefligaste säll-
skap, eller för att bestyra om djurens föda och lastsäckarnes
oirdnände; öfverallt hördes glädtigt glam och högljudt prat bland
de sorglöse Bedawierne, som nu efter dagens sol och vägens
mödor i de mest olika ställningar hvilade ut i den mjuka san-
den, och från flere håll ftibjödos vi, genast sedan vi knäfällt
våra djur, att deltaga i en aftonmåltid eller ätt förfriska oss med
éo kopp cafle. .Ehuru ännu ovan vid dylika scener, som jag
sedan nästan dageligen fick bevittna under mina färder i Orien-
ten, fann jag mig genast hemmastadd i dem såväl som med
Bedawiérna sjelfva, hvilka, då de af mina följeslagare fingo höra
att jag var läkare, redan nu i mörkret började öfverhopa mig
med frågor och begära mitt råd i de mest olika sjukdomar.
Bekantskapen var snart gjord med dem; de visade ej det mm-
stft misstroende utan fastmer en öppenhet och okonstlad enfald
i deras umgänge, sorti lät mig ana att de nornadiska Araberna
ingalunda voro det förfärliga röfvarslägte, såsom deras vanslägtade
afkomlingar i Egypten utmålat dem för mig; jag tyckte med
sådane män skulle jag ingen svårighet ha att komma till rätta,
jag fann mig befryndad med dem mera än med det folk, jag
hittills lärt mig känna här, och denna öfvertygelse, vunnen re-
dan den första afton jag tillbragte med dem, och som jag all-
tid sedermera fann bekräftad, bidrog icke ringa till att nu skin-
gra den oro, jag under dagen ej kunnat göra mig fri ifrån.
Den höga friska ökenluften, uppblandad som den här var af
dofter från Nildalens rika grönskande fält, den lugna soliga E-
gyptiska himmelen, nyheten i mitt läge, som ej kunde undgå
att behaga och intressera mig — allt bidrog att ge lugn åt mitt
sinne, grumladt som det under dagen varit af förtankar på den
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förestående långa resan, och jag sof min natt med en försmak
af det lugn och den innerliga ro, hvarmed jag sedermera hvilat
så mången natt på öknens sand.

Då vi den följande morgonen före solens uppgång, såsom
vanligt i hela Orienten, stigit upp för att lasta våra ök till fort-
sättande af resan, fann jag ej min följeslagare Husein. Vid ef-
terfrågan, hvar han var, erhöll jag till svar kort om godt att
han begifvit sig tillbaka till staden med den föresats att ej följa
med oss på resan. Hvad var att göra? Att vända om för att
söka reda på Husein och tvinga honom till uppfyllandet af con-
traetet skulle förorsakat dröjsmål och krångel, hvilket jag ej
ville underkasta mig; att gräla med de tvenne andra Bedawier-
ne hjelpte ej, så mycket mindre som jag på förhand utbetalat
hela legan och intet medel hade att straffa dem. I grunden
var det mig ock likgiltigt om han följde med eller ej; den
sednast ankomne Bedawin vid namn Muteir behagade mig på
det hela mer än Husein, och i sjelfva verket var det onödigt
att tre män skulle gå med endast fyra cameler; men det för-
argade mig att redan nu göra en erfarenhet, som motsade den
hos Cairo-boerna nästan till ordspråk öfvergångna ordhållighe-
ten bland nomaderne, och att se mitt i går så bestämdt uttryckta
afslag på Huseins önskan att blifva qvar godtyckligt åsidosatt.
Jag mumlade i skägget några Egyptiska kötteder, men fann för
godt att rida upp på min camel och fortsätta färden med vårt
nu på en man minskade sällskap. Den karavan, med hvilken
vi här tillbragt natten, hade redan tidigare brutit upp och med
den hade Husein tagit kosan till staden.

Detta var för mig den första dagen af en ökenresa och
första gången jag i min lefnad ridit en camel, om hvars för-
färligt skakande och tröttande gång jemte andra vanarter jag i
Européers resebeskrifningar läst så mången klagovisa. Tvärt
emot den förmodan jag i anledning häraf hade gjort mig och
den fruktan den af Européer allmänt uttryckta ovilja mot detta
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djur ingifvit mig, fann jag mig fullkomligen beqvämt i sadeln,
blott att jag stundom häpnade för den höjd, på hvilken jag satt,
då jag kastade mina ögon ned mot marken. Väl kan jag ej
neka att dess gång är skakande, kanske mer än något annat
djurs, men det är en jemn, oföränderlig takt i denna gungning,
som åtminstone för mig gör dess långsträckta steg angenämare
ån åsnans, mulåsnans och hästens korta, knaggliga gång, unge-
färligen såsom man svajar lättare på det öppna hafvets långa
mäktiga våg än på den trånga instängda fjärdens korta klapp-
sjö. Beqvämligheten hvarmed man rider en camel beror dessut-
om, mydtét på sadeln, af hvilken Araberne öfverallt ega tvenne
slag, en för ridt, kallad i Egypten och trakten deromkring ra-
btt' men annorstädes vanligen sheddd a, och en annan för last
betecknad med namnet .tvithr 3. Båda spännas med en buk-
gjord 4 rätt öfver camelens puckel, på hvilken ock hela lasten
hvilar då den förra begagnas; men vid bruket af den sednare,
som hufvudsakligen består af ett i oval viket bolster, ligger
tyngden mera på djurets kors. På shedåd hänges lasten, in-
packad i 1 tvärsäckar, på tvenne pinnar, hvilka, ungefärligen så-
som på våra gammalmodiga ridsadlar, höja sig på ömse sidor
om den, och emellan dem sitter på en utbredd dyna den ridan-
de gränsle, stödjande sina fötter med korslaggde ben på came-
lens hals. På withr som är den egentliga last- och packsadeln
hänga» tvärsäckarne öfver det mjuka bolstrct så att öglorna
fästas i hvarandra med en lös sticka, och den som rider der-
på sitter vanligen bakom puckeln med båda föttren svängda åt
en sida öfver lasten. Men ännu mer beror den beqvämare el-
ler obeqvämare ridten på oket sjelf och den race, till hvilken
det bör, samt den dressering det erhållit. En camel som blif-
vit van vid svåra laster bar i allmänhet en tung och skakande
gång. och som det är fallet med de flesta, man anträffar på
gränserna af cultiveradé länder och isynnerhet Egypten, torde
detta gifvit anledning till den afvoghet, hvarmed de fleste Eu-



28

ropeiske resande betrakta detta djur, och den erfarenhet, de
gjort af dess tröttande marche; men i det inre af öknen, der
rikedomen på dem är större, användes sällan en lastcamel till
ridt eller tvärtom och jag har här vanligen färdats på cameler,
hvilkas vaggande gång eller lunk behagat mig bättre än den
bästa ridhästs. Jag skall framdeles ofta ha tillfälle att åter-
komma till detta ämne och tillägger derföre här blott den an-
märkning, att jag genast nu under min första dagsresa fattade
en stor förkärlek för öknens djur, hvilken sedermera allt öka-
des ju mer jag lärde mig känna detsamma.

Vår väg gick längs den stora stråt, som öfver Cairo före-
nar Medelhafvet med det Röda hafvet, och nu genom den En-
gelska transito-communicationen till Indien blifvit försedd med
små värdshus eller stationsbyggnader, der hästarne ombytas för
de vagnar, hvari de resande på omkring 10 till 12 timmar tillryg-
galägga färden genom denna öken. Redan förut hade den blifvit
utstakad med små tornartiga byggnader, öfver hvilka Muhammad
cAltj hade ledt sin telegraph-linie från Suez till Cairo och vidare
till Alexandria; men ehuru de ännu stå qvar och vårdas af en
på stället boende vakt, tyckas de alla luta mer och mer till
förfall i samma mån, som behofvet af dem upphört. De Eu-
ropeiska stationshusen torde äfven blifva umbärliga och försvin-
na, då den jernväg som nu skall vara under arbete framdeles
kommer att öppnas; men den stråt, som camelens mjuka och
elastiska klöf från Pharaonernas tid trampat ut genom sekler i
den hårda öknejorden, är ännu outplånad och torde ännu efter
århundraden kunna skönjas. Den går såsom alla öknevägar, der
större karavaner tåga fram, i en stor mängd af små stigar lö-
pande parallelt med hvarandra i obetydliga blott på afstånd
märkbara slingringar, förorsakade af den egna svängning came-
len gör med sina ben under sin gång. För öfrigt är landska-
pet det mest monotona man ser äfven i öknen, knappt tecken
till vegetation synes, inga nomader lägra här, och sött vatten
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finnes ej på de tre dagar Bedawierna vanligen behöfva med
sina öfverhufvud dåliga djur för denna väg. Rörelsen af af och
an gående karavaner och till och med ensamma resande till
fots eller till åsna är deremot ovanligt liflig, och jag kan ej på-
minna mig någon annorstädes i Orienten, icke ens på de mest
befarna vägar i Syrien och Persien, hafva sett en så stark com-
munication som här, ehuru folket berättar att ännu i början af
Muhammad cAlys regering osäkerheten var så stor, att man blott
då och då om året i stort beväpnadt sällskap och under skydd
af nomad-sheikhér färdades här fram. — Större delen af de kring-
biijeisle homadefne, isynnerhet de på Sfrid-halfön, lefva nästan
året om på denna Väg och förtjena sitt och sina familjers lifs-
uppehälle uteslutande på de föror de föra emellan Cairo och
Suez, och blott då och då taga de sig under vårbetet ledighet
att tillbringa några veckor i sina hem i öknen. Till följe af
den regnfattigdom som herrskar på deras halfö, kanske mer än

i något annat land af öknen, lefva de i torftigare omständighe-
ten någon annorstädes sett bland Bedawierne, deras fö-
da utgörös huvudsakligen af mais *, på månader slagtas ofta
hos dem ej ett får och den sparsamma men särdeles kraftfulla
mjölk, deras hjordar ge, kärnas till största delen till smör, hvar-
af det mesta säljes i Cairo.

De Egyptiske Fellåherne, isynnerhet från de östra delarne af
landet, hafva t sednare tider, då säkerheten blifvit större och det
således äfven bliftit dem möjligt att färdas här utan nomademes
protection, börjat competera med dem och som deras cameler
äro starkare och i allmänhet kunna bära större laster, göra de
dem stort förfång i deras förtjenst. Detta har betydligen ökat
Bedawiernes naturliga hat emot bönderne, så att när de träffa
hvarandra på< vägen det sällan kan aflöpa utan käbbel och gräl.
Jag har fyra särskilda gånger tillfyggalagt denna väg, dels med s

nomader dels med Fellåher, och hvarje gång har mitt sällskap
råkat i träta med dem, de händelsevis mött af sina afundsmän.
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Då i den inre öknen sådana trätor uppstå bland Bedawierne
sinsemellan slutas de sällan utan handgemäng med sår och
blodsutgjutelse, men här aflöpa de vanligen med fördömmelser
och eder, på det högsta med hotande rörelser med dolken el-
ler annat vapen, och framställa sålunda ganska löjliga och puts-
lustiga scener. Bedawin slutar aldrig utan att göra den an-
märkning, att Fellåhen tror sig ensam herre öfver denna väg
och ej vill unna någon annan att färdas här fram för att för-
tjena "hvad Herren honom beskärt," och den Egyptiske bon-
den å sin sida underlåter sällan att påminna sin fiende det de
tider, "tack vare vår Herre Pashan," längesedan äro förbi, då
öknens Araber ostraffadt fingo roffa och röfva och efter god-
tycke fara fram med de fredlige jordbrukarne, närhelst de vå-
gade sig på egen hand ut på en resa. Dessa äro blott yttrin-
gar af den strid, som från urminnes tider ännu fortbestår, så
i naturen sjelf mellan öknen och de från den af menniskohand
vunna odlade länder, som mellan de sednares i samhällsskick
bosatte bebyggare och den förres sjelfsvåldigt frie kringströf-
vande nomader. Men då nomader möta nomader, om de äro

bekanta med hvarandra eller ej, kunna de ej gerna gå förbi
hvarandra utan att helsa och under ett kort samtal utbyta de
nyheter de hafva från de trakter, hvarifrån de komma. Så

snart de se hvarandra på afstånd börja de jemka om sina klä-
der och vapen för att ge sig det möjligt förmånligaste utseen-
de. Skjortan, som under dagen på resan vanligen hänger ned-
fälld till midjan, iklädes, hufvudbonaden putsas om och dess
fransar ordnas öfver axlarne och ryggen, men framförallt måste
den långa dolken omskrufvas och vridas några gånger i bältet
för att erhålla den riktiga ställningen, och sedan de då ställt
sig i skick och ytterst kastat sin kapprock öfver sig, hvilken
under ridten vanligen hänger lös öfver sadeln, gå de att möta
sina vänner med handslag och korskyssningar och att vexla ett
så långt samtal som tiden medgifver. Sådana möten äro för
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den resande här den enda omvexling i vägens monotoni; de
nöjen och äfventyr, som en färd i det inre af öknen erbjuder
och som jag framdeles skall ha tillfälle att omnämna, saknas
fullkomligert här och ersättas föga af den jemförelsevis större
säkerhet, hvarmed man reser på denna väg.

i Emellertid sökte jag använda min tid på det bästa för att
göra mig hemmastadd i det lif, hvari jag för en lång tid fram-
åt såg mig komma att lefva. Lyckligtvis behöfde jag ej göra

den förskola och exercis i camelridten, för hvilken jag hört
flere Européer beklaga sig hafva användt hela den första da-
gett feßér flera af deras resa. De cameler, som erhållas här,
äro dessutom så sediga och så vana vid sin gamla lastgång att
den resande genom dem ej kan förvärfva sig den ingalunda
lätta konst, som behöfves att efter behag länka och styra den
inre öknens djur. Jag hade deremot att öfva mig i den främ-
mande Bedawi-dialecten, hvilket dock blef mig så mycket svå-
rare som mina följeslagare uteslutande med mig och Kurden
nyttjade det vanliga Egyptiska språket och som jag ännu ej
alls kände öknens förhållanden. — Hvad jag isynnerhet vidare
observerade var deras sätt att tillreda sin mat och sitt caffe,
samt i hvilken ställning de satte sig till Kurden och mig så-
som deras reskamrater. Det förargade mig icke litet att ge-
nast finna dem betrakta min matsäck såsom sin egen, ehuru
jag eriligt Europeiska åsigter redan i Cairo gjort det förbehåll,
att dé under hela resan skulle lefva blott på sin, och sedan jag
några gånger tåligt åsett, huru de, utan att ens fråga mig, fram-
togo ur mina säckar och efter godtycke begagnade hvad helst
dem behagade af munförråd och kokanstalter, utbröt min för-
alrgelse i dåligt humör och gräl, hvari jag förklarade att de
kunnat i Gair<* lika väl som jag förse sig med hvad de behöf-
de utan att i sådana saker ligga sin reskamrat till besvär. E-
huru en sådan nidskhet på resprovianten utgör, enligt en Be-
dawis föreställning, det nesligaste drag i en mans character och
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nästan ett brott mot en följeslagares af honom såsom helig an-
sedda person, tego de nu; ty de voro vane att resa med Eu-
ropéer och Christne, hvilka hos dem äro ökände för sådant
bruk och hufvudsakligen just derföre af dem afskydde och ha-
tade såsom reskamrater. All den förtjenst de hafva på här re-

sande Européer och de stora drickspenningar, som ofta oför-
nuftigt nog slösas på dem, kunna ej försona dem med detta
charactersdrag, och ofta har jag hört äfven de säflige och i
allmänhet mot de Christne mildt sinnade Sinå-nomaderna med
största afsky och harm berätta, huru Européer hellre gifva å-
terstoden af sin måltid åt sina hundar än åt sina Bedawi-följe-
slagare. Jag utbytte dock ganska snart mina Europeiska åsig-
ter i detta hänseende mot nomademes communism, och upp-
stod framdeles häri någon träta tystades jag genast med frå-
gan: "äro vi då Christne att vi skola gräla om matbitame?"
Jag insåg snart att den som ville vinna nomadens vänskap och
förtroende, hvarpå här mer än någon annorstädes en resas lyck-
liga utgång beror, måste åtminstone derunder med honom jemt
dela all lust och all leda och äga allt med honom gemensamt,
och min regel blef för framtiden att njuta intet, som jag ej
kunde dela med min följeslagare. Såsom en främmande i Be-
dawins tält icke gerna är tillåtet att lefva på sin egen bekost-
nad och han icke utan att vanära sin värd der kan framtaga
sin matsäck, så anses det ock vara den resandes skyldighet att
under vägen hålla sina följeslagare frie och utan knöt med dem
dela allt, hvarmed han är försedd åtminstone hvad mat, vat-
ten, caffe och tobak beträffar, och som ressällskapet ofta be-
står af flere personer än man önskar, hvilka alla vanligen for-
dra fri gästning med den främmande, faller detta sig icke säl-
lan ganska tungt för honom isynnerhet i ett lartd, der, som i
öknen, alla sorts lifsförnödenheter äro dyra och svåra att er-
hålla. Fordringarne äro i allmänhet icke stora; man afser ej
så mycket varans godhet och qvantitet som ej fastmera den be-
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redvillighet, hvarmed den gifves; och hela konsten för den re-
sande består i att hafva så få speciella behof som möjligt, för
att när varan blir slut med lätthet kunna bära försakelsen af
den eller att kunna nöja sig med den vanligen sämre qvalitet
deraf som hans följeslagare ha att erbjuda. Detta gäller isyn-
nerhet röktobak, på hvilken Bedawierne i allmänhet äro myc-
ket begifne, och snikenhet på denna vara anses föraktligare än

på hvilken annan som helst. En rökares tobakspung måste stå
öppen för hvar och en, isynnerhet om han är en främling, och
jag kan knappt tänka mig någon större olägenhet för en resan-
de i öknen än att ha denna ovana; ty camel-laster af denna
vara skola svårligen räcka till att tillfredsställa nomademes pas-
sion i detta afseende. Jag är lyckligtvis snusare och som det-
ta sätt att nyttja tobak är alldeles okändt i det inre af Arabien
behöfde jag aldrig af den ringa provision, jag medtog för mig
sjelf på mina resor, dela med åt andra, utom i högst sällsynta
fall då nöden någon gång tvang en följeslagare att stoppa sin
pipa med snus i brist på annan tobak.

Som detta var min första färd i öknen och jag ännu föga
kände behofven på en sådan resa, hade jag låtit min Cairo-
Sheikh inlägga i min matsäck flere saker, hvilka jag sedan fann
alldeles olämpliga. Detta var fallet med mitt hårda bröd och
ännu mer med osten, som, ju längre den låg, så tilltog i sälta
att den snärt blef oätbar. Det värsta var att min vattenhud,
som var ny och efter det Egyptiska sättet invärtes beredd med
tjära, ännu gaf en bitter och kärf smak åt dess contenta, ehu-
ru den redan tvenne veckor före min afresa hvarje dag afspo-
lats med friskt vatten. Jag gladde mig dock redan nif och
framdeles än mera att hafva följt min Sheikhs och andre Cairo-
vänners råd deri, att för min vattenprovision hellre förse mig
med en hud än en tunna, hvilken sednares bruk börjar äfven
på resor till camel blifva allmännare här isynnerhet bland Tur-
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kar och andra främlingar. Huden är det enda lämpliga vatten-
kärl i Orienten: den är lättast att forsla, fylld till fullo eller
till en del passar den allestädes att hängas på camelen och
som tom men ännu fuktig hopvikes den i form af ett pakett,
under det dess förnämsta förtjenst är att alltid hålla vattnet
friskt. De som vanligen förekomma i Egypten äro till största
delen beredda af stora gethudar med ännu på utsidan till en
stor del bibehållet hår och införda från Hebron, der en större
fabrik för dem finnes; men i Arabien göras de ofta äfven af
andra djurs skinn, isynnerhet vild-kor *, och här alltid med af-
garfvadt hår och beredda med barken af ett i öknen mycket
vanligt barkträd kalladt clrn 2, hvilket väl ock i början ger dem
en ehuru i Beduinemes och äfven mitt tycke icke obehaglig
bismak. Den enda olägenhet är att de äro ömtåliga för stö-
tar isynnerhet då de äro torra och att man då måste handhaf-
va dem mycket försigtigt. De upphängas på sadelknapparne
på samma sätt jsom andra säckar förmedelst tvenne tåg 3, helst
gjorda af palmbast, af hvilka hvart och ett med sin nedra än-

da är fästadt i en snodd, som förenar hvardera paret af de vid
öfra leden afskurna föttren af djurhuden. Halsen är afskuren
nedanom hufvudet och vid sjelfva öppningen är vidsydd en
tillsatts af något mjukare läder, hvilken vrides och vikes samt
slutligen tillbindes med ett helst af ullgarn gjordt snöre 4 för att
förekomma vattnets utrinnande. Detta är den enda öppning 5

och från den måste allt vatten såväl in- som utösas, och som
den i allmänhet göres så trång som möjligt måste i det ena
som det andra fallet en skål 6 användas, hvilken stundom är

gjord af förtennt koppar, men vanligast urholkad af ett enda
trädstycke och i Negd utsirad med i allehanda figurer inlaggda
messings naglar. Utom den stora huden plägar man ock på
längre resor förse sig med ett mindre vattenkärl 7, som efter
behof fylles och hänges närmast till hands för att spara en
sjelf den möda och det uppehåll, som det förorsakar att för



35

hvarje gång man behöfver dricka stiga af och tömma i skå-
len. Detta kärl är äfven gjordt af läder i något olika form i
olika länder, ljied en trädtapp ofvantill i stället för kork. De
vackraste ses i Persien, der de ha stor likhet med våra butel-
jer, nedantill med en vid buk som slutar sig upptill i en lång
smal hals, men de äro små och draga vanligen ej mera än om-
kring ett hälft stop. De Turkiska äro betydligt större och fu-
lare, ofta i form af ett prisma, hålla omkring en kanna och
kosta stundom lika mycket som en stor vattenhud, hvaremot
de Egyptiska som dock äro de olämpligaste och svagaste äro
ganska billiga. Bedawierne nyttja dessa sednare aldrig, utan
om de, hvilket dock sällan inträffar, föra med sig något min-
dre vattenkärl, består det af en liten hud af samma form, som
den stora, men beredd af ett lams eller en ödlas eller något
annat mindre djurs skinn. — Men nomaden föraktar vanligen en
mängd af de beqvämligheter, som för en stadsbo redan blifwt
nödvändiga behof. Så anser han det nästan för en skam att
bära sandaler oftare'än när han nödgas gå öfver törnbevuxeu
mark, och stadsboens beqväma röda skor kan han knappt för-
mås att ta på sig, ehuru rikare och mägtigare Sheikher, som
stå i relationer med städerna och med Turkar, gerna stoltisera
med stöflor af rödt eller gult safian. När jag snöt mig i näs-

duk, skrattade man vanligen åt mig; böxor anstå ej en man
att bära, utan blott qvinnan, ehuru äfven hon sällan begagnar
sig deraf; och när Perser och Turkar komma släpandes med
sina tält och paraplyer genom öknen för att skydda sig mot
solens brand begabbas de af den härdade nomaden såsom fege
och förklemade goddagspiltar. Jag hade lyckligtvis försett mig
med ganska få af sådana beqvämligheter för min resa; men
också dem fann jag mig ganska snart befogad att antingen helt
och hållet göra mig af med eller ock att utbyta mot andra, som
passade bättre i öknen och de nya förhållanden hvari jag be-
fann mig. Detta var fallet såväl med min klädedrägt och en
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stor del af de husgerådssaker jag tagit med mig för mattill-
redningen som med en stor del af min vägkost; men som resan
i de närmaste trakter omkring Egypten ännu ej har den rätta
characteren af en ökenfärd, spar jag beskrifningen om de för
en sådan nödiga behof till längre fram.

Timmarne för halt och marche under Bedawiernes resor
äro här såsom öfverallt i Arabien högst obestämda och olika.
Vanligen anger man att Bedawin helst färdas om natten för att
under dagen gifva sin camel tillfälle att beta, hvilket vore dju-
ret omöjligt under mörkret. Jag har ingenstädes i de trakter
af öknen, der jag rest, funnit denna anmärkning besannad. Jag
har gjort längre och kortare resor i Arabien, med sämre och
bättre cameler, stundom då af dygnets 24 timmar blott 4 eller
6 kunnat uppoffras för hvila och rast och stundom då ej mer
än 6 till 10 användes för vägen, men alltid och öfverallt har
marchen hufvudsakligen gjorts om dagen. Den tid som använ-

des till caffekokning, matlagning och ätning och som sällan
uppgår till mindre än tvenne timmar om dygnet, är tillräcklig
för djuren till det sparsamma bete som unnas dem på en resa,
och ehuru Bedawin alltid behandlar sitt älskade ök med den
största ömhet fordrar han mycket af det när det behöfs och
uppoffrar ej gerna sin tid och sin beqvämlighet för det. Väl
har jag sjelf alltid gjort den erfarenhet att camelens gång är
lättast och muntrast om natten, isynnerhet under de första tim-
marne efter solens nedgång, och äfven hört sägas, att man i
vissa trakter af Negd, till exempel med den pilgrims-karavan
som afgår från Basra midtigenom öknen upp till Mekka, plägar
göra sin hufvudmarche om natten och hvila öfver dagen, {^hvilket
ock torde till en del vara fallet med de från Egypten och Syrien
kommande pilgrimerne), såsom jag också sjelf erfarit detta bruk
vara det rådande i Persien; men de Arabiske nomader, bland
och med hvilka jag färdats, har jag alltid hört tadla detta sätt
att resa såsom onaturligt och i sjelfva verket det mest tröttan-
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de icke allenast för mannen sjelf utan äfven för hans ök, och
på alla resor jag gjort här kan jag knappt påminna mig mer
än en enda natt, då af fruktan för fiender vi ej gåfvo oss tid
eller ro att sofva. Deremot är under alla förhållanden en Mu-
hammedan i rörelse bittida på morgonen och stiger vanligen upp
redan en timme eller par före solens uppgång, såsom han ock
gerna alltid använder de första tre eller fyra timmarna af mör-

kret till glädtigt och förtroligt glam eller andra nöjen. Denna
regel följer Bedawin ock på sina resor, och lastar vanligen re-
dan vid den första morgonrodnaden, då endast brådska eller
fruktan kan förmå honom att uppoffra aftonstundens nöje vid
brasan och caffet för en nattmarche. Bruket att gå om natten
och hvila om dagen har troligen sitt ursprung bland stadsboer-
ne, som af fruktan för solens hetta i den skugglösa öknen och
möjligen ock af otålighet att nå slutet af en för dem i alla fall
högst besvärlig väg, föredraga denna förvända ordning.—Under
denna färd följde vi utan undantag alltid den vanliga regeln.
Sedan vi om morgonen lastat vid första daggryningen, gingo vi
öäfbrutet till ungefär två timmar före middagen, då vi lägrade
för att koka vårt caffe och intaga vår frukost. Denna marche
af omkring fem timmar göres vanligen på nykter mage ', om
man icke aftonen förut, hvilket dock sällan är fallet, varit be-
tänkt på att af qvällsvarden spara sig ett stycke bröd eller an-
nat för att dermed bryta morgonens fasta a. Jag var väl nu
såsom ock vanligen framdeles under mina resor försedd med
någon torr mat eller frukt för detta ändamål; men det oaktadt
blef det mig alltid svårt, van som jag var vid den i Europa
och äfven Orientaliska städer brukliga dieten att genast om
morgonen förtära en kopp varmt caffe, att här i caffets land
försaka denna vederqvickande dryck, hvaraf behofvet i öknens
friska luft kännes så mycket mera som kylan omkring tiden af
solens uppgång ofta är jemförelsevis ganska kännbar. Jag har
under alla färder med Bedawier försökt förmå dem till ett så
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kort dröjsmål om morgnarne som caffekokningen skulle erfor-
dra, men ehuru de sjelfve alltid medgifva behofvet af denna mor-
gondryck har jag blott högst sällan lyckats häri, och det en-
dast då jag ej haft större sällskap än en enda med mig, söm

jag nästan nödgats befalla att häri efterkomma min önskan.
Vid valet af lägerplats har man alltid närmast afseende

derpå att bete kan erhållas för camelerne och bränsle för kok-
ningen och brasan; men som vägen emellan Cairo och Suez,
dels för landets sterilitet dels för den mängd af karavaner, som
gå här fram, vanligen är fullkomligen blottad så på det ena
som på det andra, har man här mindre afseende på ställets
beskaffenhet än annorstädes. Djuren atlastas dock alltid och
tillåtas att stiga upp och vandra omkring, men då de af erfa-
renhet redan veta att intet bete står här att finnas aflägsna de
sig hvarken gerna eller långt, utan stå tåligt omkring sina pack-
säckar väntande att deras herrar snart måtte breda ut för dem
deras mål af bönor eller hafre och oftast måste de med skrik
och slag drifvas ut i öknen. Det vanliga och nästan enda brän-
sle, som står att finnas här, är cameldynga eller stundom nå-
gra sten- eller vedkol, som man händelsevis hittar på vägen

efter framgångna karavaner och noggrant plockas upp, ehuru
de förra högeligen afskys af Bedawierne för den i deras tycke
obehagliga lukt, som röken deraf ger. Nomaderne i de närma-

ste trakter omkring Egypten benämna, likasom Fellåherne, hvarje
ställe, utan afseende på tiden då der göres halt, med det ge-
mensamma namnet lägerplats '; men de i den inre öknen, som
jemte det gamla språket äfven bibehållit en större lust för att
specialisera, kalla platsen der om förmiddagen rastas frukost-
plats 2 och der qvällsvarden intages och natten öfverhvilas natt-
läger 3. Den mest vanliga tiden för den förra halten är en el-
ler par timmar före middagen, och man dröjer här, allt efter
den brådska man har, omkring en till tre timmar, och efter det
man intagit sitt caffe och sin frukost söker man, såsom bruk-
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ligt i hela Orienten, att njuta en stunds slummer. Caffet är

det första, som beredes och intages, och är i sjelfva verket äf-
ven i detta elimat den mest vederqvickande förfriskning på
en resa; vanligen bereder man en så stor qvantitet häraf att
två eller tre koppar för hvar och en af sällskapet ännu åter-
stå att njutas efter maten. Omkring en timma efter middagen
lemnas denna lägerplats för att oafbrutet fortsätta resan till kort
före solnedgången, då aftoncaffet och qvällsvarden beredes och
intages på samma sätt som förmiddagens måltid, blott med den
skilnad att brasan nu i den mörka natten och den svala, ljufva
aftörtluften sprida; ett högre poetiskt skimmer öfver scenen och
större trefnad och samtalslust i sällskapet. Är tiden knapp
och man är angelägen att nå målet för resan, gör man ofta, ef-
ter en rast af två eller tre timmar på denna lägerplats, ännu

en längre eller kortare afton-marche l före midnatt, och jag må-
ste instämma med Bedawierne att jag alltid funnit icke allenast
denna tid på dygnet den angenämaste för resor här utan ock att
den marche, som då göres, lider mest på vägen 2. Camelens steg
af tystare nu än om dagen men också lättare och raskare, sån-
gen och pratet, hvarmed ryttaren plägar muntra sitt djur och
som under dagen ofta höjes till obehagligt skrik 3, sänker sig
nu till ett knappt hörbart gnol i vekaste falsett-ton, samtalet,
som under dagens hetta oafbrutet fortsatts, afstannar af sig
sjelft i den djupa tystnad hvari öknen är sänkt eller vexlas i
fall af behof blott i sakta hviskningar och afbrutna ord; sfjer-
norna blicka med betydelsefull tindring från det djupt blåa fä-
stet, och månen belyser i alltid förändrad gestalt men med alltid
samma hemlighetsfulla sken det storartade om ock färglösa
landskapet; allt stämmer till allvar och högtidlighet så ryttaren
sjelf som hans camel, under det hvarken den förre är distrahe-
rad af den uppmärksamhet han om dagen alltid måste ge den
trakt hvari han färdas, för att om möjligt på förhand märka
och förekomma möten med ovänner, eller den sednare af de
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buskar och Örter, hvilka i den friskhet hvarmed de glänsa i so-
lens ljus oupphörligt locka den från dess väg och sålunda nöd-
ga ryttaren att använda käppen eller hårda ord. Men svårig-
heten att lemna den trefliga brasan och att afbryta det lugn,
hvari man vid den kommit efter en mödosamt genomvandrad
dag, gör att man om möjligt alltid helst qvarstannar öfver nat-
ten på denna lägerplats.

Detta var åtminstone under denna resa nästan uteslutande
fallet med oss. Sedan vi efter qvällsvarden och caffet ännu

tillbragt en stund i samtal, lagade vi våra nattläger i ordning
och lade oss till hvila. Men förrän Bedawin slutligen lägger
sig ned, plägar han värma och vända sin kropp öfver brasan i
mångfaldiga ställningar och gymnastiska 'rörelser. Han ned-
fäller sin skjorta från öfra delen af kroppen ned till midjan,
der den vanligen omslutes af en gördel, och först sträcker han
sina nakna armar och händer öfver och genom elden, sedan
sina ben och fötter; derefter böjer han bröstet och ryggen så
nära öfver brasan han möjligen kan och slutar med att stiga
öfver * den med utbredda ben och ett långsamt steg, låtande der-
under flamman slå upp under den utbredda skjortan mot låren
och magen. Under alla dessa rörelser klår och skrapar han
de särskilda delarne af sin kropp med händer och naglar, stund-
om ock med stenskärfvor, eller låter han någon af sina kam-
rater hjelpa sig häri och uttrycker den njutning och det behag,
han finner härunder, med djupa stånkningar och pustar. Som
Bedawin i sitt eget land aldrig är i tillfälle att erhålla de an-
nars i hela Orienten så vanliga och välgörande ångbaden, och
likaledes högst sällan finner vatten nog att tvätta sig och sina
kläder, så att månader', ofta ett helt år förflyter från en
tvagning till den andra, är hans hud vanligen mycket oren och
spröd, hans porer tillstoppade och den lätta drägt, han bär, full
af ohyra. Den brist, hvaraf öknen lider på det mest välsig-
nelserika element, söker han derföre ersätta med tvenne andra,



41

elden och sanden, som är hans ökens jord, och begagnar dem
Ull de ändamål, för hvilka vattnet blef gifvet åt mera gynna-
de land. Sina kärl tvättar han med den torra lena sanden, sjelf
tar han ofta sitt bad * deri, då han är sjuk; med elden mjukar
han upp sina af ridt eller gång styfnade leder; med ett brin-
nande kol eller en rödglödgad spik bränner han sig sjelf, ofta
med egen hand, och sin camel, såsom en kur mot de mest
olika sjukdomar; och när kräken i hans kläder oroa honom för
mycket, skakar han de sednare öfver flamman eller breder ut
dem i middagssolens brand för att renas från de ymniga inhy-
singarne. Denna sista manöver är ock den, med hvilken han
vanligen slutar sin värmning vid brasan omedelbart förrän han
lutar sig ned på sitt läger, hvilket han bereder på följande vis.
Alla de säckar, som hans camel eller cameler bära, uppresas i
rad antingen på höjd eller längd för att sålunda bilda en vägg,
ila af hvilken han ligger skyddad mot nattens vind. Han ta-
ger sitt nattläger vanligen helst uti någon dal, och som om af-
tonen det ganska ofta ännu är osäkert, från hvilket håll vin-
den kommer att blåsa under natten, följer han alltid i sådana
fall den regeln att vända sina säckar emot det väderstreck,
hvarifrån dalen löper nedåt eller, som han kallar det, dess huf-
vud 2, påstående att vädret vanligen kommer derifrån. - Ofta
söker han ock skydd af buskar, stora stenar eller berg, på
hvilka sednare han dock aldrig, så vidt min erfarenhet sträcker
sig, lägrar eller ligger, men i brist på dem och på lastsäckar
lägger han sig i lä vid sin camels stora kropp. Är marken öf-
verströdd med stenar vältras åtminstone de största undan, sedan
en blifvit vald till hufvudgärd (jfr Genes. 28. 11. J; men består den
af mjuk sand, skjutes en hop deraf tillsammans för att bilda en
upphöjning för hufvudet och ofta göres äfven en svag fördjup-
ning deri efter hela längden af mannens kropp. I den utbre-
des skjortan, hvilken Bedawin, såsom i allmänhet alla Orienta-
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ler, alltid afkläder sig till natten, och den är vanligen det enda
bolster, hvarpå han ligger. Till täcke har han gemenligen in-
tet annat än det tunna öfverplagg af ull eller camelgarn, hvil-
ket han om dagen bär öfver sin långskjorta', och häri insveper
han hela sin kropp från hufvud till föttren, så långt dess vidd
och längd räcka till; men är kapprocken snäf lemnar han hell-
re sina fötter obetäckta än sitt hufvud och sitt ansigte, hvilket
sednare han alltid visar sig mest angelägen om att skydda så
mot solens strålar om dagen som mot nattens kyla och må-
nens sken. På ett så fattigt nattläger och under så tunnt täc-
ke har jag ofta sett Beduiner, stundom med öfver fotknölen
nakna fötter, tillbringa nätter, då thermometern ej visat mera
än -J- 5 till -f- 8 centigrader, och ehuru de naturligen under
sådana förhållanden lida oändligt af kölden och hufvudsakligen
härigenom ådraga sig den ledvärk, af hvilken nästan hvar och en
redan såsom ung lider, äro de få som äro bättre försedda på
sina resor. Hemma i sina tält äga de vanligen dock mattor
och säckar, hvilka de under natten breda under och öfver sig,
och äfven på resor händer det icke sällan att de begagna sig
för detta ändamål af de sednare, då af dem finnas några to-
rna, och krypa då ofta helt och hållet inuti dem; men i an-
nat fall hållas de ofta vakne af kölden och resa sig då gång
på gång upp vid den kolnade brasan, vid kanten af hvilken de
alltid bereda sitt läger, för att uppblåsa den brand, hvilken de
vanligen gömt 2 under askan för att i sådant afseende hålla
elden vid lif 3 och ifall af behof åter snart få brasan tänd att
värma sig på. — Men det är icke allenast för att fördrifva nat-
tens kyla Beduinen gör sin brasa, äfven under den hetaste som-
mardags middagssol blåser han upp sin eld till lågande flamma
för att öfver den ruska bort den matthet, dagens hetta förorsa-
kat, och ofta då tiden ej medgifver att göra halt på förmidda-
gen, ser man honom skynda framom sina följeslagare och i
största hast göra upp en eld på ved, som han under sin gång
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samlat. Öfver den upprepar han nu, med solens glöd öfver
sitt hufvud, samma rörelser som om aftonen och påstår sig
deraf blifva fullkomligen vederqvickt från sin trötthet. När se-
dan det öfriga sällskapet uppnår honom och hans brasa, kan
sällan någon ryttare, om ock brådskan vore aldrig så stor, neka
sig nöjet att stiga af för att på elden uppmjuka sina af solens
brand svullna och förbrända lemmar. Om tiden medgifver, plä-
gar han ock begagna denna eld för att på den bereda en tör-
nig ökenplanta kallad kadddd l till bete för sin camel. Denna
är en mycket vanlig växt i öknen och förekommer i de flesta
trakter i stor ymnighet; men, såsom Beduinen uppger, för de
hvassa törnen den skjuter, eller för någon annan orsak, äter
camelen den ej rå utan först sedan den blifvit lätt rostad öfver
elden. Äfven hemma i sitt tält underhåller Beduinen vanligen
dagen om sin eld, i fall han ej behöfver spara på ved, och när

ett sällskap är tillsammans är brasan, likasom caffet, oundgänglig
för trefnaden. Derföre är ock eldstålet 2 bland de vtgttgaste
behof i Öknen och en Beduin ger sig aldrig ut på äfven den
kortaste färd utan att vara försedd dermed, och glömmer aldrig
i sina moderna sagor att först nämna det bland de förnöden-
heter, hvilka den på äfventyr utdragande hjelten tager med sig.

Jag hade lyckligtvis försett mig bättre med kläder och öf-
verplagg för resan, men det oaktadt måste jag tillstå, att jag
ehuru nordbo led af nattkylan vanligen mer än mina följesla-
gare. Deremot gick jag fri de i öknen så vanliga rheumatis-
mer och jag har äfven alltid gjort den anmärkning att rikare
Sheikher och i allmänhet mera välmående nomader, hvilkas
tillgångar medgifva dem att förse sig med varmare och ymni-
gare kläder och att förskaffa sig en lifpels af fårskinn, som isyn-
nerhet bland de nordlige Beduinerne är mycket vanlig, sällan
eller aldrig plågas af sådan värk. Utom min Egyptiske Sheikh-
costym, som jag ännu bar, hade jag för resan medtagit en stor
Grekisk kapprock 3 af ett slags tjockt filtartadt kläde, ogenoni-
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trängligt både för regn och vind. Innantill är den försedd med
tofsar eller små snoddar af ullgarn, som ger denna sida utseen-
det af en rya, och i stället för krage har den, liksom en bur-
nus, en capuchon *, hvilken efter behag kan dragas öfver huf-
vudet eller i form af en triangel nedfällas öfver ryggen. De
äro egentligen inhemska i Grekland, der stora qvantiteter af
dem tillverkas i många olika former och couleurer, och utföras
derifrån i stor mängd hufvudsakligen till de närmaste Islamiti-
ska länderna, bland hvars innevånare isynnerhet i Syrien de
börja att blifva allt allmännare; men också i Europa har jag
sett dem, t. ex. i Triest, der redan flere magasin finnas hvari
de förfärdigas och säljas, och jag måste tillstå att jag aldrig och
ingenstädes burit ett plagg, som gjort mig så mycket gagn el-
ler som jag funnit så ändamålsenligt som denna kapprock. Un-
der camelridten i morgon- och aftonkylan iklädde jag mig den
såsom ett öfverplagg på mina öfriga kläder, om natten begag-
nade jag den som täcke i det jag stoppade mina fötter in i
capuchonen; mot köld och regn skyddar den så väl att jag
under en färd i Persien tillbragte, varm och torr under den,
en hel lång höstnatt under bar himmel, och i hällande Tegn

med den omkring mig utan att frysa passerade i djup snö

den beryktade slätten Deshti Agam 2 på bergen af Shiraz en
vinterdag då vid soluppgången thermometern hade sjunkit till
—15 Centigrader. Under mig på mitt nattläger utbredde jag
en Persisk matta af det större och grofvare slaget, som kallas
kelim eller rättare gelim, 3. Dessa ha vanligen en rectangulär
form af omkring 4 alns längd mot 2Va alns bredd och som de
saknaden uppstående 10, hvarmed de mindre så kallade segddé *

äro väfda, äro de hvarken så mjuka eller varma, men der-
emot starkare och lämpligare för öknens hårda jordmån, och
ehuru min redan var gammal då jag köpte den i Cairo och jag
ingalunda sparade den, tjenade den mig dels som bädd och di-
van, dels som dyna på sadeln och som tält emot sol och regn
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under alla mina resor utan att undergå någon särdeles förän-
dring. Vanligen vek jag den i tu på längden och utbredde
den dubbel; men när väderleken så fordrade kunde jag begag-
na den ena hälften också till täcke. Öfver denna matta lade
jagvidare ett beredt fårskinn l med lång hvit och särdeles mjuk
ull, hvilket med den stora fettsvansen inberäknad höll närmare

tre alnar i längd. Sådana skinn äro ganska vanliga i Orienten,
isynnerhet bland Araber, såväl de bosatte som de nomadise-
rande. I Egypten ser man lärda Sheikher och Derwisher be-
gagna dem att sitta på, men Beduinerna nyttja dem oftare till
bädd eller såsom ett klädesplagg till skydd mot kölden och
hänga dem med ullen inåt vänd och framtill knutne med band
öfver skuldrorne ned öfver ryggen. För det behof, hvartill jag
begagnade mitt, äro de högst ändamålsenliga, men som man i
Egypten vanligen bereder dem med alun äro de mycket sköra
och gå lätt sönder, hvaremot de som man anträffar i öknen äro

mjukare och starkare, ehuru i anseende till den sämre får-racen
der ej försedda med så tjock och vek ull och ej heller så stora
söm de förra. Som jag sålunda var försedd med mera plagg
än jag vanligen behöfde, kunde jag oftast afstå något eller flera
af dem åt mina följeslagare, än min lättare Beduin-kapprock ]

af camelgarn, än min matta eller min fårhud, hvarföre de all-
tid visade den största tacksamhet och erkänsla. Det är en all-
män plägsed bland Beduinerna att värden infinner sig vid sin
gästs bädd, då denne lagt sig, för att betäcka honom och ytter-
ligare jemka om hans läger. Denna sed iakttaga de ock vanli-
gen under resor, och den första afton jag lägrade i sällskap
med nya följeslagare inställde sig alltid min ledsagare för att
uppfylla denna skyldighet; men som detta generade mig lika
mycket på en väg som i ett tält, afböjde jag vanligtvis denna
artighet och kunde lika litet finna mig häri som i deras bruk
att om natten alldeles afkläda sig, ehuru jag alltid gjorde det
och fann stort behag deri under vistelsen i städer, der tillgån-
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gen på lakan och den större säkerheten tillåter en att sofva
med större beqvämlighet och ro. Under en resa i äfven de
säkraste trakter af öknen måste man alltid vara rädd för röf-
vare och tjufvar och hålla ett vaksamt öga på sina cameler,
som icke sällan begagna nattens mörker för att smyga sig bort.
Derföre förmanar en Beduin sitt sällskap att sofva lätt, och ofta
pläga de äfven livar i sin tur sitta vakne och hålla vakt hela
natten igenom.

Vår marche var i allmänhet långsam och jämsig, såsom
vanligt är fallet på resor i denna trakt med de nomaders ca-
meler, som bo omkring Egypten. De äro öfverhufvud dåliga
och isynnerhet alldeles olämpliga till ridt, och äga icke heller
såsom lastdjur den styrka som de Egyptiska Fellåhernes ök,
hvilka i detta hänseende oftast äro att föredragas äfven de bä-
sta af dem, som anträffas i den inre Öknen. Samma observa-
tion har jag gjort med Persiens cameler, hvilka synas mig vara
de starkaste, tjockaste och rikhårigaste, men äfven de plumpa-
ste af alla, som jag sett. Det har blifvit mig försäkradt af
Perser att de särdeles väl skola trifvas i det jemförelsevis kal-
lare climatet af detta land och att de med synbar fröjd pläga
vältra sig i snödrifvorna om vintern; men hvad deras kropp
vinner i styrka och fetma af den ymnigare och bättre födan
och kanske äfven af det friskare climatet kan ej ersätta den
gracilitet och snabbhet, som utmärker Negds och Umdns med
rätta så prisade cameler. Ej heller begagnas de af Perserne, lika
litet som troligen af några andra än Beduinerna, till annat än
lastdjur, i hvilket afseende, såvidt min erfarenhet sträcker sig,
de Arabiska ovilkorligen äro de olämpligaste och svagaste; men
i samma mån de fordringar, man gjort sig på detta djur, blifvit
nedstämda och dess charactcr af sällskapligt husdjur, oumbär-
ligt i alla öknens förhållanden, sjunkit till den af blott ett last-
ok, har det äfven förlorat de ädla egenskaper, som utmärka
det i dess egentliga hemland. En naturlig följd häraf är ock
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den olika behandling, det har att röna af åkerbrukare och af
nomader och som isynnerhet på en resa faller den främman-
de i Ögonen. Den frie Beduinen, som sjelf ej tål något band,
låter alltid äfven i den största karavan sin camel gå fri och o-
bunden, oftast utan betsel och grimma, och styr den blott med
en liten käpp eller sin hand eller häl, med hvilken han klap-
par den på skulderbladet, eller än vanligare endast med ord,
huru helst han behagar, till långsammare eller raskare gång,
att stanna eller röra sig, att knäfalla eller uppstiga, och djuret
förstår fullkomligen sin herre och lyder honom, om han och
vore ett litet barn af nomad-ursprung; men Fellåhen, som sjelf
blifvit så väl tuktad af sina depotiske herrar, behandlar sitt
djur med största stränghet och lemnar det mindre frihet, hvar-
före det ock å siv sida visar större okynne. När denne för sina
cameler i karavan, plägar han kedja dem tillsammans i en rad
med den efterföljandes grimskaft bundet i den framför gåendes
sadel, eller till och med svans, och främst går han sjelf för att
draga 1 (mot hvilket fula ord han utbytt den nornadiska termen
leda a) den första vid dess grimskaft och med den hela den
eftersläpade raden. Detta barbariska bruk förekommer aldrig
bland de äkta Beduinerne, jag tror, knappt bland de mest van-
slägtade i granskapet af Turkisk-Arabiska länder, utan när hos
dem en enda man har att föra en större hop af dessa djur,
vare de lastade eller ej, går han sjelf framför dem upprepan-
de med hög och något tremulerande stämma ropet tiraoj! och
hela raden följer efter honom jemkande sina steg efter hans
till än fortare än långsammare gång, och ehuru hvart och ett
är fullkomligen fritt tillåter det sig nästan aldrig att afvika från
raden eller ens att kasta sin långa hals åt sidan för att snap-
pa upp en ört som står vid vägen. Så har jag stundom sett
någon rikare stamchef ensam leda en hjord af omkring 200
till 300 cameler i en marche, som i regelrätthet kunde täfla
med den af väl dresserade soldater. Då ett större eller min-
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dre sällskap af Beduiner färdas tillsammans och hvar och en
camel har sin ryttare, rida de vanligen alla eller flere i bredd
med hvarandra för att desto friare kunna underhålla samtalet,
eller exspatiera de hitåt och ditåt omkring vägen för att be-
trakta landet och finna någon god planta till bete förcamelen;
men aldrig rida de i en rad efter hvarandra, såsom Fellåherne
oftast bruka, och händer det att en främmande är med dem,
hvilken, såsom först var fallet med mig, af oerfarenhet att län-
ka djuret, hvilket det ock genast märker, blir efter de öfrige,
så ropa de genast: "hvad sitter du der och jämsar som en
Fellåh, rid upp att vi få prata med dig!" Har främlingen hyrt
sin camel af en Beduin, lemnar denne sitt djur helt och hållet
i hans värjo att styras och länkas efter hans behag, och blott
vid lägerplatserne och om natten plägar han sjelf sköta om det,
men har han hyrt den af en Fellåh, anser denne sin skyldig-
het vara att antingen sjelf leda den vid grimskaftet eller att gå
efter och med en käpp drifva 1 den framåt på vägen. Denna
regel följa ock vanligen de Beduiner, som nomadisera i trak-
terna omkring Egypten, och under denna färd såväl som un-
der alla andra, jag framdeles gjort genom denna öken, har min
följeslagare, ungefärligen såsom de allmänna åsnedrifvarne i Cai-
ro, gått efter mitt ök för att med slag eller ord drifva det
framåt, ifall jag ej uttryckeligen förbjudit honom det. Men
häri visa äfven desse Beduiner en större mildhet mot sitt djur
än Fellåhen. Den sednare kostar sällan ett vänligt ord på det,
utan då han tröttnat att begagna sin käpp gormar han uti sam-
ma vresiga uttryck och plumpa förbannelser, som han nyttjar
mot sina gelikar, då deremot Beduinen icke gerna kan förmå
sig att slå det, åtminstone ej för att förorsaka det någon smär-

ta, utan blott med milda och välsignande ord, stundom äf-
ven med skämt och godmodig barskhet, söker muntra dess
gång eller föra det på den väg han behagar. De vanligaste
uttryck jag har hört desse Beduiner nyttja för detta ända-



49

mål äro: "skydde dig Herren, så är du säker!" * "Gud väl-
signe dig!" 2

I alla fall lider detta sätt att drifva camelen vida mindre
på väg än det i den inre öknen allmänt brukliga, att nemligen
låta hvar och en ryttare sjelf sköta sitt ök. Detta tillsammans
med trögheten och den sämre racen af de cameler, som här
anträffas, samt den ringa brådska vi i allmänhet hade, gjorde
att vi först den 14 April på eftermiddagen efter en marche af
omkring 30 timmar från Cairo framkommo till fästet cAgrud.
Detta fäste är den första stationen för de Egyptiska pilgrimer-
ne till Mekka, beläget blott några timmars väg från Suez och
i allmänhet vidsträcktare byggdt och hållet i bättre stånd än de
flesta öfriga, som på ungefärligen trenne dagars afstånd från
hvarandra äro uppförda och underhållna längs denna väg så
långt det Egyptiska gebietet sträcker sig. Det innehåller den
första och, tror jag, den enda brunn i denna trakt, och som mi-
na följeslagare under vägen slösat med vår vattenprovision och
frikostigt skänkt bort deraf skål på skål åt män och karavaner,
som mött oss, så att våra hudar blifvit torna och vi sjelfve re-
dan under flera timmar lidit törst, voro vi nödgade att göra
halt här för att förse oss med vatten. Jag gaf mig dock ej
tid att vänta till dess mina följeslagare hunnit fylla och tillba-
kahämta hudarne till vår lägerplats, som vi uppslagit på något
afstånd från sjelfva byggnaderna, utan skyndade sjelf för att i
fulla klunkar vid brunnen få släcka den första törst, jag än-

nu hade utstått i öknen, till den byggnad som är uppförd
omkring det hydrauliska hjul 3, hvarmed vattnet här, såsom
vanligen i hela Egypten, upphalas af en oxe eller annat ök.
Jag väntade mig ej någon välsmakande, läskande dryck; ty un-
der hela vägen hade jag hört mina reskamrater tala om cAgnids
salt-bittra vatten, och den begärlighet, hvarmed oss mötande
Araber slukade de skålar som af mina följeslagare iskänktes
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dem från min tjär-beredda hud, hade låtit mig ana den vidriga
smaken af det vatten, hvarmed desse från denna af alla ökän-
da brunn hade fyllt sina egna; men det oaktadt fann jag dess
bitterhet mera motbjudande än jag föreställt mig, ovan som jag
ännu var vid de dåliga vattenslag, hvarmed man i öknen så
ofta får nöja sig. Detta är åtminstone klart och friskt, och den
betydliga qvantitet jag nu tömde deraf tjenade till att åtminsto-
ne kyla min torra gom, om den ock ej egentligen kunde släcka
min törst. Som vi räknade på att i morgon komma till en
källa med bättre vatten än detta, fyllde mina följeslagare nu
endast en hud, och den äfven blott till hälften, hufvudsakligen
för att tjena oss till beredandet af vår aftonmåltid, hvilken vi
hade beslutit att här intaga. I allmänhet ger sig Beduinen icke
gerna å väg med alldeles tom hud, om färden ock gällde en-
dast några få timmar, och om det vatten som står honom till
buds vore än aldrig så dåligt; ty han säger i ordspråk: vatt-

net är en god reskamrat *, och i öknen, der man mindre än

annorstädes kan förutse vexlingarne och utgången af en resa,
är i sjelfva verket detta element det oumbärligaste, såsom det
är det sällsyntaste.

Sedan vi här intagit vår qvällsvard gjorde vi ännu en af-
ton-marche af omkring 3 timmar, den enda på hela denna väg,
och lägrade till natten på den öppna och alldeles flacka slätt,
som åt NO. och norr utan synbart afbrott sträcker sig nästan

i niveau med hafsytan från Röda hafvets strand och Suez mot
Medelhafvet och Nilens östra utlopp. Vi böjde af något åt hö-
ger från den stora pilgrims-stråten och togo vår kurs ungefärli-
gen emellan denna och den väg som härifrån leder till Suez,
hvilken stad vi om morgonen den följande dagen sågo på be-
tydligt afstånd från oss till höger. Marken är här betäckt med
en stel sandskorpa, som brytes och knastrar under camelens
fot, hvars hela klöf för hvarje steg aftecknas i densamma. En
sådan mark, känd hos Araberne under namn af sebäkh 2 (salt-
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jord), förekommer vanligast såsom här på lågländta flackor i
närheten af hafvet, hvars ebb och flod troligen inverkat på bil-
dandet af deras sand-crusta; men äfven i den inre öknen har
har jag anträffat en sådan jordmån på ställen der en sådan in-
verkan af hafvet ej gerna kan förutsättas. Öfverallt är denna
mark absolut steril, ej mäktig att frambringa ett strå af vege-
tation och gemenligen slät som ett golf utan en fördjupning el-
ler en sten på sin yta. Ju längre vi på denna slätt närmade
oss hafvet, desto mera aftog salt-crustan i stelhet, tills den slut-
ligen förvandlades i en blöt, slipprig yta, på hvilken camelen
har svårare att framgå än på hvarje annan mark. Med sam-
ma säkerhet detta djur öfverskrider de ändlösa ökenslätterna
af sand eller de vidsträckta flackorna af stenbunden jord, full-
strödda af hvassa kantiga stenskärfvor, klättrar det uppför branta
och skrofliga bergstigar och genomvandrar dälder, fullvältrade
af runda kullerstenar, och af intet afficieras dess elastiska klöf;
men på den bedrägliga gyttjans ' slippriga grund är det blott
med den största motvilja det vågar sig, isynnerhet om det bär
last. Också nyttja dess herrar den största försigtighet för att
leda det öfver sådan mark och att förekomma olyckliga fall,
vid hvilka det icke sällan händer att djuret bryter sina ben.
Ryttaren stiger vanligen af och går förut med varsama steg för
att leda djuret öfver de jemförelsevis minst farliga ställen, upp-
repande ett interjectionslikt ljud, som Beduinen vanligen begag-
nar för att mana det till försigtig och långsammare gång, under
det en annan följer efter för att vid första tecken djuret ger
till stappling gripa det i svansen och sålunda hindra det från
att slinta omkull. Det är dock blott en kort och smal sträcka
som denna slippriga mark upptager här, ungefär i den direc-
tion, som den kanal förmodas ha gått, hvilken fordomdags för-
enade de båda hafven med hvarandra, och vi kommo lyckligt
deröfver. —En annan försigtighet, som Beduinerne vanligen iakt-
taga med sina cameler då de närma sig hafvet, är att de be-
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smörja deras näsborrar med denna gyttja, påstående att de der-
igenom förekomma sjukdomar, som sjöluften skall förorsaka
dessa djur, hvilka i sjelfva verket tyckas lika litet som deras
herrar från den inre öknen älska det salta vattnet och dess
luft. Så har jag i allmänhet funnit camelerna hos de Bedui-
ner, som bo längs Röda hafvets kust och i Tahamä-hergen,
sjukligare och mera ansatta af skabb l än hos dem, som noma-
disera på den östra sidan af dessa berg; och Sinå-Araberne
göra alltid den anmärkning, sedan de förgäfves med smörjnin-
gar och andra läkemedel sökt bota sina djur för sjukdomar,
som dessa ådragit sig dels genom hafsluften i Suez dels genom
den ovana födan i Egypten, att de tillfriskna af sig sjelfva så
snart de återkomma till sina hem i de inre delarne af deras
halfö och der få njuta det sunda om ock vanligen sparsamma
bete som deras fattiga öken har att erbjuda.

Samma observation kan göras med Beduinerne. Ehuru jag
alltid, så långt min erfarenhet sträcker sig, funnit dem vara de
bästa och hurtigaste sjömän bland alla Orientaler, är hafvet
ingalunda deras rätta element, och hvarken tillgripa de sjö-
manslifvet såsom yrke eller lefva de vid hafvet, om de möjli-
gen kunna undvika det. Större delen af de Arabiska fartyg,
som gå på Röda hafvet, hafva Negrer och Egyptier till besätt-
ning, och de Beduiner, som lefva längs sjökusterna, förlora mer
eller mindre den äkta nomad-characteren, eller upphöra aldrig
att längta till den inre öknen, såsom deras egentliga hem, hvars
sandhaf ock i sjelfva verket' kan anses tillfredsställa den läng-
tan, sjönationer bära till sitt element. Denna erfarenhet har
jag gjort på mig sjelf; ty ehuru född och uppfostrad på en ö

i hafvet och ur stånd att med trefnad lefva i upplandet, bar
jag under en 9 månaders vistelse i det inre af Arabien sakna-
den af kusten med större lätthet än någon annorstädes. Jag
har i Cairo och andra större Arabiska städer träffat män från
Negd, som oaktadt det kräsligare och beqvämare lif dem var
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unnadt att föra der och oaktadt den bekantskap de redan un-
der en lång vistelse der gjort med lefnadssättet och språket
och defi fullkomliga acclimatisation de undergått, dock aldrig
kunde finna sig i sina nya förhållanden, utan synbarligen af-
tvinade; och jag har sjelf rest med män från Alriidd, hufvud-
staden i Wahhåbiternes land, som efter ett några månaders
uppehåll i Cairo, hvarunder de oupphörligen lidit af sjukdom,
fullkomligen och nästan ögonblickligt återvunno hälsa och lef-
nadslust, så snart de på sin hemresa hunnit på andra sidan af
Arabiens kustberg. Då Araben med glad häpnad skådar Nilens
och Euphrats mäktiga och välsignelserika floder, ser han med
liknöjdhet ut öfver hafvets omätliga blå; ty han vet att dess
bölja ej kan befrukta hans öken, och den högre betydelse detta
element har i mensklighetens bildningsprocess kan han ej fatta,
emedan han af naturen var hänvisad åt ett annat håll för att
fullgöra den andel, han var bestämd att deri taga. Den full-
komliga brist på förbättringar och framsteg, som röjes i deras
seglation och sjöväsende i allmänhet, äfven under de sista de-
cennierna, då de likväl genom den beröring hvari de kommit
med Européer kunnat göra dem, såväl som den usla belägen-
het, hvari de Arabiska sjöstäderna i allmänhet befinna sig, åt-
minstone i de trakter af Röda hafvets nordligare del, som jag
haft tillfälle att besöka, tyckas, om äfven andra omständighe-
ter härvid måste tagas i betraktande, dock bevisa denna nations
obenägenhet mot hafvet. — Ett lysanjle exempel på en sådan
förfallen Arabisk sjöstad ger oss Sucis (Suez), ehuru den likväl
måste räknas ibland de bästa och troligen sättas i andra rum-
met efter Giddå. Före Muhammad cAlys tid skall den hafva-
varit ännu mera förfallen och utgjort föga annat än en köping
med några små usla lerkojor bebodda af löse män. Muham-
mad cAlys krig i Alhigdz och Negd och de närmare relationer,
som derigenom uppstodo emellan Egypten och Arabien, samt
sednare den Engelska transit, som går häröfver till Indien, bragte
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den upp till välstånd; men äfven här röjas tydliga tecken af
det förfall och den ruin, hvari redan öfverallt i Egypten de
många i anledning af Vice-konungens regenerations försök upp-
komna nya anstalter och byggnader allt mer och mer börja
råka. Stadens moské ser usel ut både in- och utvändigt. Den
stora och, tror jag, enda karavan-serai eller Wekdlé l som fin-
nes här, förekom mig såsom det sämsta och smutsigaste af
alla de dåliga byggnader af detta slag jag i Orienten bebott,
med knappt en enda fönsterluft, hvars gallerverk 2 af träd
var sönderbrutet, och med rummen så fulla af grus och scor-
pioner att jag i det bästa af dem, som stod att fås, ej utan
rädsla vågade utbreda min matta. Den skärgårdsflotta, som
den Egyptiske Regeneratorn med stor kostnad och i ett nu
framtrollade för sina krig mot Wahhåbiterne, står nu att giss-
na bort på stranden, den verksamhet, som då rådde på varf-
vet, har afstannat; i stället för de idoge skeppsbyggarne,
som då gåfvo lif åt den lilla staden, är nu dess enda trånga
och mörka torggata och dess caffehus fyllda med lättige lös-
drifvare af Negrer och Egyptier, som söka emploj på de far-
tyg, hvilka befara Röda hafvet, eller fattige Derwisher, som
antingen ämnande sig till eller återkomne från Mekka uppehålla
sig här några dagar för att finna en lägenhet af fri passage öf-
ver hafvet eller för att hoptigga så mycket de behöfva för fram-
komsten till nästa station af deras vandringsresa. Men öfver de
låga kojorne, hopsmetade i Egyptisk Fellåh-smak af lera, i en
jordvåning med platt tak och till största delen hvitlimmade, hö-
jer sig det Engelska "Peninsular-CompanyV hus i Europeisk
stil, hantydande på den architectur, som troligen i en framtid
skall komma att segra öfver den nu rådande, och det slägte,
som då skall bebo denna hamnstad och befara dess haf.

Det var dock icke nu jag gjorde dessa anmärkningar öfver
denna stad, hvilka, ringa och få som de äro, dock vid trenne andra
tillfällen då jag under hastig genomfart besökte den syntes mig
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nästan de enda att göra; ty under denna resa veko vi Icke
här in utan gingo gerad från cAgriid ungefär i O. t. S., dock
med någon omväg för att behöfva öfvervandra det möjligt korr
taste stycke af den ofvannämnda blöta saltjord, som utgör lik-
som en fortsättning af den långa och grunda bugt, hvilken åt
NO. om staden skjuter upp på den vida ökenflackan. På an-
dra sidan om denna sankiga jord höjer sig landet något från
den dödande inverkan af hafvets vatten, och dermed börja spår
af vegetation att vidtaga, som bli allt tydligare i den mån man
närmar sig källan Mabcftk ', hvilken vi uppnådde den följande
dagen, den 15 April, efter en marche af omkring 9 timmar
från cAgrud. Den är belägen på en ganska ört- och buskrik
slätt, hvilken med sin källa, hvarvid nu en fårahjord vallad af
en äldre Beduin-qvinna vattnades, gaf mig nästan den första
anblick af ett äkta ökenlandskap, lifvadt af en scen ur nomad-
lifvet. Qvinnan var dock betäckt med den korta hvita, vanli-
gen mycket nedsmutsade näs-slöja 2, som Beduinskorna i trak-
ten omkring Egypten pläga bära, alldeles emot det mode, som
råder bland deras ädlare systrar af den inre öknen, och tyck-
tes i allmänhet, såsom hennes begrepp om anständighet for-
drade, söka undvika oss så mycket som möjligt och vända oss
ryggen så ofta hon kunde. Mina Beduiner blidkade henne dock
ända derhän, att hon i utbyte mot några af mina torra skorpor
förmåddes ge mig en hel skål full af frisk fraggande mjölk
från sina fårs spenar, men då jag af tacksamhet för denna
vederqvickande dryck inbjöd henne att med oss deltaga i den
frukost, vi här beredde på ris, utskrattades jag af mina följe-
slagare för den artighet eller fastmer oartighet jag gjorde mig
skyldig till, att invitera en qvinna till en måltid i sällskap med
män, och jag tilläts icke visa min erkänsla mot henne med mer
än det som återstod i kärlet sedan vi slutat vårt mål.

Sjelfva källan, vid hvilken står en låg enstaka mur af sol-
torkadt lertegel, den enda fornlemning här, qväller upp uti
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en låg sandgrop och dess ådra är på det hela ganska fattig,
hvars lilla bassin i fall den blifvit tömd behöfver en lång stund
att fyllas ånyo, men dess vatten är sött och mjukt, ehuru i
sitt ursprungliga tillstånd ljumt och osmakligt att dricka, så-
som fallet är med de flesta källor och brunnar i öknen. Tömdt
i huden och afkylt der är det dock af en utmärkt godhet, och
som Mabcuk är den enda källa och dess vatten i sjelfva verket
det enda drickbara i trakten af Suez, pläga de mera välmående
innevånarne i denna stad stundom genom Beduiner låta hämta sitt
dricksvatten härifrån, oaktadt det betydliga afståndet och den
kostnad som härmed är förenad. Det vatten, som vanligen drickes
i Suez och som oaktadt de många omgångar, hvarmed det trans-
porteras dit, säljes hudtals till ganska skäligt pris, hämtas från
andra sidan sjön från en stor pöl kallad Rarkade ' vid foten af
de berg, som stryka längs Slnå-halföns kust på något afstånd
från stranden. Derifrån föres det först af Beduiner på came-
ler i större fyrkantiga af camelhudar beredda vattensäckar 2 ned
till sjöstranden, för att vidare i båtar transporteras öfver viken
till Suez, der det sedan af Vattumannen 3 utminuteras till un-
gefärligen 10 Para (= 1,73 kop.) för den vanliga gethuden.
Ehuru bittert och osmakligt, är detta vatten dock vida bättre
än det, som finnes i en brunn på ungefär treqvart-timmas af-
stånd vesterom staden på vägen till cAgråd, hvilket sednare äf-
ven i det största nödfall knappt kan förtäras af andra än bo-
skap. — Staden sjelf har ingen brunn inom sina murar och in-
tet vatten utom hvad möjligen kan samlas i enskilda cisterner
af regn, som i allmänhet är sparsamt här; till följe deraf
finnas ock inga trädgårdar, intet grönt strå utom, som jag vill
påminna mig, några blomkrukor i fönstren af Peninsular Com-
pany's hus. Dock är torggatan försedd med grönsaker och
frukter; ty nästan alla dagar tåga karavaner här in, lastade från
Nilens stränder med provisionerna af de oundgängliga lifsförnö-
denheterna för folket, och åtminstone en gång i månaden andra
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som från Cairo hämta läckerheterna för det Engelska ångfarty-
get under dess färd till Indien. På andra sidan viken, vid de
så kallade Moses1 källor *, ha dock numera (1847) några träd-
gårdar och palmplanteringar uppstått, som med sina små bygg-
nader tjena deras ägare, hvilka alla äro Orientaliske Christne,
till villor dit de i båtar fara öfver sjön för att tillbringa Sön-
och andra fri-dagar. Men dessa äro, så vidt jag vet, de enda
odlade fläckar i trakten af Suez, och de äro vida aflägsnade,
fattiga och få till antalet i anseende till det ringa vattenförråd
dessa källor, eller rättare sagdt.brunnar, innehålla. För öfrigt
är staden omgifven af ett naket om ock ganska varieradt land-
skap; på södra sidan ett kalt svart berg, från hvilket den berg-
sträckning, som stryker längs Röda hafvets vestra kust och
mer eller mindre upptager hela det land som ligger mellan
detta haf och Nilen, småningom trappar upp till Nubien och
Tropländerna; på vestra och norra sidan den sterilaste öken;
på den östra en låggrund hafsvik med sandbankar och på an-
dra sidan af den Slnå-halföns ödestrand begränsad af mäktiga
granitkedjor. Och det är föga nog någon utsigt för framtida
vidsträcktare odling från annat håll ärt från den välsignade flod 3,
som all-befruktande, hvarthelst den genom naturen eller konsten
når, är mäktig att betvinga den hårdaste jord.

Efter ett uppehåll af 2V* timma vid Mabciik togo vi vår
kurs ungefärligen i NO. gentemot berget Jlr-rdM(Alråhå) 3, till
hvars fot vi kommo efter en marche af andra 2V2 timma. Här-
ifrån gick vår väg mera i full O. mellan bergsträckningar, som
till största delen tycktes bestå af kalksten. Namnen på ber-
gen vexlade lika mångfaldigt som på de särskilda delarne af
dälderne, hvari vi gingo; men som jag ansåg det vara af lika
litet intresse för hvarje annan än landets eget folk att känna
alla dessa speciella benämningar, och som det var omöjligt för
mig att behålla dem i minnet, sparade jag mig mödan att upp-
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teckna andra än dem som syntes mig af någon större vigt, så
mycket mer som jag redan nu, såsom ofta sedermera, icke
alltid tyckte mig kunna lita på sanningen af de svar, som mina
Beduiner gåfvo mig på frågorna om sådana namn. Detta är

en af de största svårigheter som möta en resande i öknen.
Uttröttar han en Beduin med för många directa frågorom nam-
nen på de ställen, igenom hvilka hans väg går, isynnerhet om
han ej är så pass mäktig språket att han härunder kan un-
derhålla ett samtal som åtminstone till någon del intresserar
nomaden, ledsnar denne snart på hans frågvishet och tvekar ej
att ge honom till svar det första bästa ord, som faller honom
på tungan. Ofta händer det ock att han ej känner namnet på
det ställe, hvarom han frågas, men antingen af artighet för frå-
garen eller för att ej blifva skyldig honom något svar, fingerar
han ett som den resande sedan på god tro för in i sin dag-
bok. Dessa omständigheter tillsammans med det misstroende
Beduinen alltid hyser för den främmande, som färdas genom
hans land för att, såsom han uttrycker sig, skrifva upp det *,

tvinga denne att iakttaga den största försigtighet och kritik vid
dylika frågors görande och vid nedskrifvandet af de svar ho-
nom ges. I grannskapet af Egypten och Syrien märkes bland
nomaderne denna olägenhet mindre; ty de äro till större de-
len redan dels qväste af Pasharne och fattigdomen dels ock
mera vane vid Europeiska tourister och deras character och
sätt att resa, men i den inre öknen låter detta explorations-
system icke verkställa sig. Åtminstone har jag der ganska ofta
fått till svar på directa frågor, jag i detta afseende gjort, kort
om godt: "hvad har du att göra dermed," eller erhållit en upp-
gift, som jag sedermera vid nogare granskning och efterfrågan
funnit vara falsk. Mitt vanliga sätt att häri gå tillväga blef
derföre, att först ur Beduinemes samtal med hvarandra lära mig
så många namn på platser och stammar som möjligt och se-
dan anbringa dem rätt eller orätt i likgiltiga frågor, som jag
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ställde till enskilte. Väl skrattade man också nu ganska ofta
åt mig och frågade huru jag kände dessa platser och hvad jag
hade att göra med dem, men jag lyckades dock alltid att un-
der samtalet, fortsatt ofta med gräl och disput, erhålla de un-
derrättelser jag önskade. Beduinen bedörnmer vanligen hvarje
främling efter de tåpige och tafatte Turkar och Perser, som
hvarje år stryka genom hans öken på pilgrimsfärd till Mekka
och i allmänhet hafva lika litet intresse för landet som de äro

oförmögne att uppfatta folkets c.haracter och de förhållanden,
hvari det lefver; emellan dessa och Beduinen uppstår aldrig
någon vänskap, och lika litet som de förre vilja nedlåta sig till
förtrolighet med sin nomadiske följeslagare och beskyddare un-
der vägen, anser sig denne pligtig å sin sida att bemöta dem
såsom seden och convenancen bland Beduiner fordrar, och långt
ifrån att göra sig samvete af att bedraga dem, gör han sig fast-
mera en ära deraf. Träffa öknens nomader deremot en främ-
mande, som är hemmastadd i deras språk, seder och bruk,
känner landet och folket nog att ej kunna föras bakom ljuset
och derjemte ställer sig på en förtrolig fot med dem och täflar
med dem i nomaddygder, så behandla de honom såsom en af
dem sjelfve, ge honom namnet Bedawy och försöka ej gerna
att bedraga honom i de upplysningar han önskar.

En annan och ännu större svårighet som möter en explo-
rator i öknen är, att han ej gerna kan nedskrifva de uppgifter,
han erhåller, inför Beduinerne sjelfve utan blott i hemlighet och
obemärkt af dem. Redan Burckhardt klagar öfver denna olä-
genhet och, såsom han, fann jag alltid rådligast att uppteckna
de annotationer, jag på vägen måste göra, under min kapprock.
De öfriga bibehöll jag i minnet till dess vi gjorde halt, då jag
under en eller annan förevändning aflägsnade mig från det öf-
riga sällskapet och nedskref det vigtigaste så noggrant tillfället
medgaf, och först sedan jag framkom till någon by eller stad
var jag i stånd att vidare ordna de korta annotationer jag så-
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lunda gjort, och att uppteckna äfventyren'under vägen. Äfven
i ett Beduin-tält kan den resande icke gerna oförtäckt sätta
något till pappers, om ej under någon förevändning t. ex, af att
skrifva en talisman eller trollformel åt någon som derom an-
modat honom. Beduinen misstänker alltid den främmande han
ser begagna skrifröret och bär såsom i allmänhet allt naturfolk
en stor respect för denna konst, icke sällan troende den deri
erfarne äga öfvernaturlig förmåga. Alla dessa omständigheter
sammanräknade, i förening ännu med nödvändigheten af att be-
gagna vid dessa annotationer det Arabiska språket eller åtmin-
stone Arabiska bokstäfver, göra att den resande, isynnerhet om
han ej har öfverflödig tid, har svårare att här rikta sin dag-
bok med namn än under andra reseförhållanden och i andra
länder, samt att han så mycket möjligt spar sig mödan att upp-»
teckna annat än de största och mest i ögonen fallande contou-
rerna af den trakt, genom hvilken han färdas.

Detta var fallet också med mig. Bland de många namn,
mina följeslagare gåfvo hvarje slätt, hvarje höjd och hvarje däld
i de låga bergsträckningar emellan hvilka vår väg här gick, har
jag i min dagbok blott namnet Ferdshdt Alshih *, såsom beteck-
nande en större dal mellan berget Alråbå i söder och ett lägre
berg kalladt Humeird i norr. Namnet betyder Absinth-bäddar
och är uppenbarligen gifvet landet i anseende till den stora ri-
kedom det äger på denna ört, Beduinerne benämna nemligen
ofta trakter efter den växt som der företrädesvis yfves, isynner-
het om den i ett eller annat afseende har betydelse i deras
nomad-lif, S/w/^örten, tillika med en annan art af samma släg-
te kallad c\ibeitheran % utgör i dessa trakter icke allenast det
hufvudsakligaste bete för fårahjordanie utan ock det mest cha-
racteristiska drag i physiognomien af landets flora. I den ste-

rila öknen mellan Cairo och Suez anträffas den redan här och
der, men på Slnå-haUön börjar den blifva allmännare och ut-
breder sig mot öster till S/wd-bergen 3, hvars tunna humus-
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skorpa näsfan uteslutande är betäckt med denna ört. I den
inre öknen är den mycket sällsynt och försvinner redan ome-
delbarligen på östra sidan af den Arabiska gräns-bergskedjan.
Camelen förtär den icke gerna och blott i nödfall, men med
desto större begär ätes den af fåren och gettren, hvilkas mjölk
den säges ge en egen styrka l och aromatisk smak, så att det
smör som af den kärnas anses för utomordentligt kraftfullt och
godt och är mycket sökt äfven i städerna. Jag har sjelf pröf-
vat det bland nomaderne på Sinå-halfön och Sherå-bergen och
funnit det hafva en egen grönaktig färg och en behaglig doft,
som jag ej erfarit denna vara äga annorstädes. Den utgör li-
kaledes ett mycket vanligt bränsle isynnerhet på de sistnämnde
bergen, som i allmänhet lida brist på större trädslag, och den
eld som uppgöres derpå sprider en behaglig lukt i tälten. Be-
duinen i trakterna omkring Egypten älskar denna ört jemte
buskträdet ratan 3, hvilka äro de vanligaste växter i hans land
och det förnämsta betet för hans får, med samma förkärlek
som nomaderne af den inre öknen carfig 3 och arta 4, hvilka
likaledes, den förra en mera storväxt ört, den sednare en bu-
ske, förnämligast frodas på de vidsträckta sandslätterna der och
afgifva det yppersta foder för Negds tallösa camel-hjordar. Den
första välkomsthelsning till öknen, som mina Beduin-följeslagare
på hvarje resa jag gjort från Cairo gifvit mig, har alltid varit
en stängel af Shih-örten, ofta uppsökt på betydligt afstånd från
vår väg, som de framräckt mig med orden: "detta är Shlh:
vi äro nu Gudi låf i öknen och öknen är ren och ljuf" s. Den
andra dagen, då man redan träffar denna ört i större ymnig-
het, samla de den i mängd och stoppa den mellan sadelträden
och den dyna, hvarpå dessa hvila mot camelens sidor, för att så-
lunda lätta tryckningen på djuret, och den resande njuter dof-
ten deraf under dagens ridt. Såsom Shih-örten utmärker sig
genom sin balsamiska starka lukt, utmärker sig buskträdet Ra-
tan genom sin vackra och jemförelsevis resliga växt. Ehuru
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dess blad äro små och barrlika, ger dock hela busken, som
alltid skjuter upp i en stor mängd af telningar, tn behaglig
skugga vid lägerplatsen om dagen och skydd mot kyliga vin-
dar vid nattlägret. cArfig och Arta utmärka sig deremot mera
genom mjukheten i sina veka ehuru äfven barrlika blad, till
följe hvaraf de af camelen älskas framför allt annat foder. Poe-
terne så de gamle som möderne nämna ofta och företrädesvis
dessa växter i sina skaldestycken, och isynnerhet låta de gerna
vindfläktar genomdoftade af höjdernas Shlh hämta dem hels-
ningar från fjerran vänner eller från deras eget hem.

Den slätt som här fått sitt namn af det öfverflöd den bär
på Shih-örten, tog ej mer än ungefär treqvart-timma att öfver-
tåga. Vi inträdde från slätten i ett trängre pass mellan ber-
gen, som kallades Bdlftm Almaråribé l d. v. s. platsen der
Maghrabinerne slukades. Det hade fått sitt namn, enligt mina
följeslagares utsago, af en inbördes strid som i fordna dagar
här hade uppstått i de Nord-Afrikanska Arabemes pilgrims-
karavan och i hvilken en stor mängd af dem hade omkommit.
Desse Araber bilda nemligen en karavan, som på egen hand
företager den heliga resan till Mekka och alldeles oberoende
af andra pilgrimer följer på sitt tåg dit till en del olika vägar
och olika tider. Så bildar hela den omväg vi från fästet 'Agrtid
hade gjort förbi Mabcuk en afväg från den vanliga Egyptiska
pilgrimsstråten, och som Maghrabinerne troligen för att fylla
sina vattenhudar ur den goda källan, som möjligen kan gifva
dem ehuru ej en större karavan tillräcklig provision, företrä-
desvis taga den på sitt tåg har den efter dem fått namn af
Maghrabinemes väg 2. De anses af Arabiens Beduiner såsom
de, hvilka bland alla i främmande land utflyttade Araber re-
nast hafva bibehållit sina förfäders nornadiska seder och cha-
racter, och respecteras af dem derföre lika mycket som de fruk-
tas för sin tapperhet och afskys för sin snikenhet. Ehuru de-
ras karavan vanligen räknar ett ganska ringa antal, ej mer än
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kanske mellan 500 och 1000 cameler, banar den sig ensam och
utan all betäckning väg genom främmande stammar, med hvil-
ka den ofta måste bestå häftiga strider, då den ej vill under-
kasta sig de prejerier Beduinerne föröfva mot alla som färdas
genom deras land, och isynnerhet mot de båda stora pilgrims-
karavanerna från Syrien och Egypten, ehuru dessa sednare äro

åtföljda af en icke ringa militärisk escort. Då dessa sednare,
om ock i våra tider kanske mer efter gammal vana än af nöd-
tvång, betala alla de Beduinstammar, genom hvilkas länder vä-

gen går, betydliga summor för att under deras chefers skydd
och vägledning oantastade få tåga fram, låta Maghrabinerne af-
tvinga sig ingen eller blott en högst ringa vägskatt. I Ara-
bien beskattas den resande kanske mer än i något annat land
iveriden icke allenast efter det sätt och den ståt, hvarmed han
färdas, utan ock efter den närmare eller fjermare frändskap,
hvari han på ett eller annat sätt står till öknens folk; och då
de Egyptiska och Syriska pilgrimskaravanerne, som till största
delen bestå af Turkar eller andra utlänningar och Araber, hvil-
ka redan i språk och character vida aflägsnat sig från de egent-
liga Beduinerna, framgå genom öknen under klingande spel af
pipor * och cymbaler 2, tåga de jemförelsevis ännu nomadiske
Maghrabinerne vane som de äro från sitt eget land vid de svå-
righeter och försakelser, hvilka alltid åtfölja färder i en öken,
fram på sitt fromma tåg i den mest anspråkslösa rustning. Jag
har blott en gång lyckats se deras karavan på ett återtåg från
Mekka, och ehuru då redan van vid den uselhet, som öfverallt
stöter en Europé då han först kommer öfver till Orienten, kan
jag knappt påminna mig någon annorstädes hafva sett en sådan
hop af trasigt folk, som dessa Maghrabiner, oaktadt deras här-
dade och väderbitna anletsdrag och den mängd af vapen hvar
och en bar vittnade om den resoluta character, hvarmed de
pocka sig fram genom sina urfäders ogästvänliga öknar.

Det pass som efter dem erhållit sitt namn i denna bergs-
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trakt, öppnade sig åter efter omkring en qvart-timmas väg i en
bredare dal, i hvilken vi efter fyra timmars vidare march när-

mare middagen gjorde halt på en plats, betecknad med nam-
net Hashm cAlfarwd *, troligen emedan den ofruktbara stenbund-
na bergsdal, genom hvilken vår väg gått ända från källan
Mabcuk, slutade här. Vår följeslagare Muteir förklarade nu, att
han var sinnad lemna oss här för att med ett af våra ök bege
sig hem till sin familj i öknen med så mycket af hvete-provisionen
han kunde ta med sig, samt att han den följande dagen skulle
infinna sig hos oss i fästet Alnakhal, dit vår väg närmast gick.
Utom det att han i sjelfva verket var oss fullkomligen umbär-
lig, insåg jag att alla invändningar, jag här kunde ha lust att
göra mot hans aflägsnande, af honom ej skulle aktas, och jag
lät honom derföre utan vidare krångel lasta vår bästa camel
med så mycket af lasten den kunde bära och bege sig å väg
söderut mot dalen Tih, der hans stam nu skulle vara lägrad 2.
Den öfriga delen af lasten, bestående af en större säck hvete,
som tillhörde vår andra Beduin och var bestämd för hans fa-
milj, gömdes under stenrös i dalen och Muteir tillsades att an-
moda sin kamrats hustru att den följande dagen infinna sig här
för att afhämta densamma; och då jag ej kunde undgå att ut-
trycka min förundran deröfver att de så vågade lemna sin pro-
viant vid vägen till ett säkert byte för den första, som kom
der fram, försäkrade de att de få stenar hvarmed de dolt säc-

ken voro äfven fullkomligt onödiga försigtighetsmått och att
om de lemnat den midt på vägen hvar och en skulle fara den
orörd förbi.

I sjelfva verket tyckes ock säkerheten bland Beduinerne
sjelfve vara mycket stor och i sanning exemplarisk på hela Sinå-
(_Sinai~) halfön, och man säger att ingen rör den andras egendom,
hvarhelst han anträffar den. Jag har ofta sett tält upphängda i
qvistarne af en öken-Accacia, som några nomadfamiljer lemnat der,
för att efter deras täta och nästan dagliga flyttningar om våren,
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hvarunder de ej begagna sina tält, vänta deras återkomst till
samma plats under sommaren, och ej sällan låta dessa no-
mader sina cameler antingen ensamma eller i större hopar för
ett hälft eller helt år fullkomligen fria ströfva omkring på
halfön, utan att de bekymra sig om dem eller frukta att
genom tjufvahand förlora sin egendom. Ty genom sitt läge
är deras land, isynnerhet de inre och sydligare delarne deraf,
skyddadt för såväl anfall som besök af främmande stammar;
och sinsemellan stå de vanligen i vänskapliga förhållanden, så

att man hör ibland dem nästan aldrig talas om de inbördes
fejder och de strof- och tjuftåg, som höra till ordningen för
dagen i de inre delarne af Arabien. Det är dock troligen ej
läget af deras land ensamt, som är orsaken till denna säker-
het. Afskiljde som de lefvat från de öfrige Beduinerne och
nästan utan all gemenskap med dem, och derjemte genom fat-
tigdomen af sitt land nödtvungne . att söka sitt lifsuppehälle i
Egypten," blefvo de lätt bragte i beroende af dess herrskare,
Muhammad cAly. Med den klokhet, som ledde alla hans hand-
lingar, upphäfde han sig aldrig till domare i enskilda stamtvi-
ster och inbördes trätor, hvilka uppstodo emellan de no-
mader, som lefde inom eller på gränsorna af hans land; in-
blandade sig ej i deras lagskipning; pålade dem ingen skatt
eller utskrifning af manskap; men näpste strängt hvarje utbrott
af beduinskt okynne, föröfvadt mot hans jordbrukande underså-
ter vare sig inom deras egna boningar eller på vägar. En så-
dan näpst hade ock Slnå-Beduinerne fått undergå, i början af
Muhammad cAlys regering, för plundringar de enligt gammal
sed vågat föröfva på Suez-vägen; och sedan de tappert ehuru
fruktlöst stridt emot de Egyptiske trupperne i sitt eget land
och lärt sig inse sin underlägsenhet, lämpade de sig med den
böjlighet, som är ett grunddrag i nomadens naturfriska sinne,
i de nya förhållanden, hvilka de insågo numera komma att äga
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rum emellan dem och de förut föraktade Fellåherne. Suez-
vägen som förut varit en skådeplats för deras nornadiska röf-
var-idrotter, blef nu en säker karavan-stråt, på hvilken de med
sina cameler i fredlig täflan med sina förre fiender förvärfva
sig ett ärligare och på det hela säkrare lifsuppehälle, än for-
dom genom de tillfälliga och precära byten de gjorde på sva-
gare försvarade transporter, och det våld de ej sällan föröfvade
på det Grekiska klostret i deras land. Större delen af året
tillbringa de nu på denna väg och det är med afseende der-
på, som man ofta hör dem med sorgligt skämt kalla densamma
för "sitt hemland och sina bostäder" '. Genom den beröring
hvari de sålunda kommit med de fredligt sinnade jordbrukarne
Och Cairos handelsmän samt den mängd af tourister, som årligen
beresa deras ända från Moses' tid frejdade halfö, har deras sin-
ne ombildat sig till den större foglighet och fridsinthet, för
hvilken de allmänt äro kände bland Europeiske resande, men
missaktade bland sina stamförvandter i Arabien. Så utbildade
sig de fredliga förhållanden, hvari de för långa tider lefvat med
hvarandra, och den bland alla andra Araber exempellösa säker-
het, som råder i deras land och tillåter dem att lemna sin e-
egendom på vägen utan fruktan att förlora den.

Sedan Muteir aflägsnat sig, lemnade äfven vi vår läger-
plats för att fortsätta vår färd mot öster. Vi kommo omedel-
barligen här ut på den stora Egyptiska pilgrims-vägen förbi ett
lägre berg af mörkt utseende till venster, som vinterström-
marne öfverfårat med sina rännilar, och gifvit underliggan-
de del af dalen namn af det svarta bergets däld 2. Efter en
marche af 3V4 timma från vårt sista läger hunno vi slutet af
den bergstrakt, hvari vi hela dagen tågat, och utträdde på en
vidöppen slätt, som, så långt ögat nådde, obegränsad utsträckte
sig mot öster. Tvenne enstaka berg voro de enda framstående
punkter på den vida fläckan, vid hvilka ögat fann en hvila;
det ena hette Hasan 3, och tycktes, sedt härifrån, intaga me-
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delpunkten deraf; det andra, kalladt Sadr ' syntes längst åt
öster i horizonten, i det de bergsträckningar vi nu lemnade
bakom oss bildade liksom i en krans den vestra gränsen af
det stora ökenlandskapet. Den sista hympel vi tågade förbi
sades innehålla en liten naturlig cistern, i hvilken fanns ett
godt dricksvatten; men som dess qvantitet aldrig var tillräcklig
för en större mängd, var det bruket att, då pilgrims-karavanen
tågade här fram, endast fotgängare och Derwisher," som följde
med den, fingo dricka derur, och den hade med anledning der-
af erhållit namnet "Derwishernes vattensmula" 2. Hela slät-
ten Sr känd under det gemensamma namnet af Wddt-l-burilk 3

d. v. s. de lägrade camelernes dal, och äges af flere olika
Beduin-stammar, som komma här ned för att söka bete åt si-
na hjordar, och det är troligen på det stora antal af nomad-
familjer, den under goda år kan nära, och deras kring tälten
lägrade cameler, som denna benämning häntyder. Det anses
nämligen alltid som en stor fördel och trefnad i nomadlifvet,
att äga så tillräckligt bete i närmaste trakt omkring tälten att
hjordarne till hvar natt kunna komma hem och lägra vid dem.
Nu stod hela landet torkad t och sterilt af brist på regn, och
under hela Vår vandring deröfver, "hörde vi hvarken röst af
nrenniskor eller sågo vi spår efter fä" 4.

Vi togo vår kosa mot berget Hasan ungefär i SO. t. 0.,
men upphunno det icke i dag under den närmare tre timmars
marche vi ännu gjorde. Som vi hade förlorat ett af våra ök
ochvår Beduin således hade intet för sig att rida på, satte han
sig, då han blef trött att gå, oinvexlande upp på milt eller
Kurdens bakom sadeln på djurets croupe. Detta sätt att rida
en camel t\ emännigt, kändt under namn af murådafé 5, är gan-
ska vanligt bland Beduinerne och begagnas isynnerhet då de
ge sig ut på mindre ströftåg, i hvilka ryttare 5 och fotgängare 6

deltaga. De sednare upptagas då vanligen vexelvis den ena ef-
te* den andra af sin camelryttare bakom honom och tillåtas så
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göra en större eller mindre del af vägen ridandes, tills de fram-
komma till platsen, der fejden skall stå eller tjufnaden begås,
då de stiga af och utföra sitt värf till fots. Det var sålunda
som i andra året af Higrå Propheten drog till det berömda sla-
get vid Bedr med 314 man, hvilka hade blott 70 cameler och
två eller tre hästar att dela sig emellan. Men Beduin-conve-
nancen föreskrifver vissa reglor i afseende på de båda platser-
na, i eller bakom sadeln. Agaren af djuret tillkommer vanli-
gen den förra, om han ej af artighet för en äldre och aktad
person fritt afstår den åt honom; men aldrig sitter en man
om ock aldrig så ung bakom en qvinna, vore hon äfven hans
mor, och en Beduin rider ej gerna bakom en Fellåh eller en
annan främmande man. Bär djuret last jemnt med eller öfver
sina krafter, eller är det annars medtaget af brist på föda eller
af resans längd, skulle en Beduin anse det för ett missdåd att,
utom i högsta nödfall, betunga det med öfverlast för att spara
sig sjelf; och i detta fall fordrar reskamratskapets lagar att dju-
rets herre, vare han dess verklige ägare eller för tillfället blott
en legare af detsamma, då och då nedstiger och går till fots
för att låta sin följeslagare rida. Det var så Khalif Omar på
den resa han i 16.de året af Higrå gjorde upp till Jerusalem
för att emottaga den capitulerande staden, stundtals sjelf gick
till fots för att låta sin slaf, som ej hade något ök för resan,
hvila sig ut på hans. Jag har stundom gjort färder då jag haft
att dela det legda oket mellan tvenne utom mig sjelf, och vid
sådana tillfällen har jag isynnerhet funnit ägaren ifrig att icke
å sina egna, men å den tredje ointresserade mannens vägnar
påminna mig om hvad det vanliga bruket och artigheten for-
drade. På den resa vi nu gjorde voro våra djur hvarken tröt-
ta eller öfverlastade, och vår Beduin behöfde ej göra sig sam-
vete af att turvis rida upp bakom oss på det ena eller andra
af dem. — Mig var han alltid välkommen; ty han underhöll sin
för-ryttare oupphörligen med prat eller sång. Det förra rörde
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sig mest om öknens qvinnor och deras företräden framföre stä-
dernas; den sednare bestod af följande troligen improviserade
ord: "detta är landet Tih, och det är icke mitt land" *, hvilka
han oförändrade upprepade till oändlighetpå samma enkla melodie:

men med mångfaldiga skiftningar i rösten; än i den djupaste
bas, än i den spinkigaste falsett, stundom med en skrålande
hög stämma, som skar i mina Öron, stundom i ett knappt hör-
bart piano. Det är bekant huru Beduinerne med sång pläga
muntra sina cameler till raskare gång och ju högre de härvid
kunna höja sin stämma desto större verkan har det på djuret,
som icke sällan deraf kan drifvas i det vildaste galopp. Jag
har stundom sett dem härvid tillstoppa sina båda öron med
händren och stämma upp sin sång i det mest skärande skrik,
en menniskoröst är mäktig af, och djuret, som varit nära att
digna af trötthet, har ansträngt sina sista krafter för att nå må-
let af färden. Den vanliga sången på vägen är dock ett lågt
tremulerande gnol a först med djupare stämma, sedan en octav
högre och sist i falsett i en ännu högre, hvari rösten knappt
mera kan förnimmas; camelen spetsar sina öron och lyss-
nar och följer vanligen i sin gång den rythm som hans herre
anger. Jag har ofta försökt att gnola för min camel äfven Eu-
ropeiska melodier och så främmande och ovanliga de ock må-
ste ha låtit för djuret, har jag nästan aldrig kunnat märka att
det ej i sin gång skulle ha följt den takt som låg i sången.

En annan sysselsättning, som mycket upptog oss under
vägen, isynnerhet så ofta vår Beduin red upp bakom oss på
djuren, bestod i att lära honom allehanda böner och korta ver-
ser ur Kor'ån. De Beduiner som bo i dessa trakter och på
sätt och vis underlyda Egyptiska regeringen äro, såsom de fle-
ste andra stammar i vestra delen af norra öknen, fullkomligen
okunnige om den Muhammedanska läran och dess ceremonier,
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vare sig å deras sida af verklig ohåga att inhämta någon kun-
skap derom eller af någon annan orsak; men oförmögenheten
å deras resekamraters sida att, såsom stadsboer och alldeles
oerfarne i öknens förhållanden, underhålla ett samtal i nomad-»
lifvet rörande ämnen, som mera kunde intressera dem, gör att
ett bland de första ämnen, som bringas till tals, är religionen.
Första anledningen till dessa samtal gaf vid detta tillfälle, så-
som vanligen annars, den omständigheten att våra Beduiner un-
der hela resan ej en eft^a gåtj| förrättat sin bön. Såsom be-
kant åligger det hvarje-Muhammedan, vare han hemma eller
på resa, att fem gånger^ om dagen göra sin bön, som består af
flerehanda ceremonier, af hvilka en del är ganska påkostande
och fordrar gymnastisk mjukhet i lemmarne, och den enda lin-
dring, dem häri under resor är tillåten, är att förkorta hvarje
särskild bön till ungefäf hälften af de vanliga ceremonierna.
Mindre rigorösa Muhammedaner, isynnerhet bland Turkar och
Perser, förklara sig dock ofta fullkomligen frie från, alla slags
böner under en resa isynnerhet i öknen, och undskylla sig huf-
vudsakligen dermed att de ej äro vane vid att göra sin tvag-
ning i sand *, hvilket i brist på vatten är tillåtet i deras reli-
gion. Vår kurdiske reskamrat hörde till de sednares antal,
men som han redan länge lefvat bland Araber och nyligen kom-
mit hem från sin pilgrimsfärd, hade han till en del försonat sig
med sandablutionen och förrättade då och då under vägen sin
bön. Hos alla böngörare är det ett vanligt fel, eller en förlåt-
lig religionsifver, att önska och uppmana alla andra af deras
omgifning att uppfylla samma pligt mot Herran som de, och
de äro alltid färdige att påminna dem, som häri tredska, om
deras skyldighet. Så hade äfven vår Kurd vid ett tillfälle, då
han med den förnöjsama och gloria-glänsande min, som vanli-
gen utmärker en Muhammedan efter förrättad bön, stigit upp
från sina knäfallningar, frågat vår Beduin hvarföre denne aldrig
uppfyllde sin pligt emot Herran, och då han härpå fått det o-
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konstlade svar, att denne ej kände ceremonierna som böra iakt-
tagas och ej böneme som böra läsas dervid, började han fara
ut emot nomademes okunnighet och liknöjdhet i det som dock
var en Islamits första skyldighet att förvärfva sig kunskap om,
isynnerhet då det för män, hvilka såsom denne Beduin tidt och
ofta besökte Egyptens städer och byar, ej kunde vara någon svå-
righet underkastadt. Beduinen lyssnade tyst och tåligt på hans
barmor och förmaningar, men då Kurden slutligen upprepade en
fråga som stadsboer mycket ofta pläga på skämt ställa till ök-
neboerne: "nej säg mig, är du Beduin eller Muslim?" ! svara?
de denne med hela häftigheten af en nomads sinne, som tror
sig förnärmad: "jag är Beduin." Löjligheten i svaret och hela
scenen bragte mig, för hvilken det ännu var nytt, ur hållning
och jag brast ut i skratt, hvari genast också de andre tvenne
deltogo. Härmed var hettan släckt som börjat stiga upp i Be-
duinens sinne och med den spänstighet, som ligger i hans i
grunden vida mer religiösa och humana hjerta än andra Islami-
ters, bad han oss nu lära sig huru bönen bör förrättas. Det
första var att lära honom recitera Alfåtihå, förutan hvilket in-
gen bön är giltig i Muhammedanska religionen, och dernäst de
vid dylika tillfällen mest brukliga af de korta kapitlen i slutet
af Kor'ån. Denna undervisning gafs honom än af mig än af
Kurden, alltefter som han ridit upp bakom någondera af oss
på våra ök, och upptog större delen af den återstående vägen till
An-nakhal (Alnakhal), den andra stationen från Cairo på den
Egyptiska pilgrims-vägen, dit vi framkommo den 17 April efter en
vidare marche af omkring 9 Va timma öfver slätten af Wådi-1-buruk.
Vi hade sålunda behöft ungefär 33 V 2timma från cAgrAd till
Alnäkhal, eller IVa timma mer än pilgrimskaravanen, som dock
ej passerar källan Mabcuk, vanligen använder på denna väg. *J

*) I kanten af manuskriptet förekommer här, af Wallins hand, en He-
braisk anteckning, hvars sammanhang med sjelfva texten omöjligen
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Redan flera timmar före vår ankomst hade vår Beduin gång
efter gång frågat oss om vi ej kunde varsna fästet, som han
med bestämdhet föregaf sig kunna se; men hade alltid erhållit
ett nekande svar. I sjelfva verket fordras det en Beduins skar-
pa långsynthet för att kunna urskilja sådana ensamt stående
byggnader i öknen. Som de nästan uteslutande äro uppförda
af obrända tegel, beredda af den jord, på hvilken de stå, hafva
de alla fullkomligt samma ljusgråa utseende som den, och pre-
sentera sig på afstånd för ett ovant öga såsom en af de sand-
höjder, hvarmed ett Arabiskt landskap vanligen är kuperadt.
Annat är förhållandet med byarne här. . De äro alltid omgifna
af trädgårdar och större eller mindre palmplanteringar, som re-
dan från långt håll med sina viftande praktfulla kronor helsa
den trötte öknefararn välkommen. Sådan vegetation afsticker
alltför starkt mot det omgifvande döda landskapet för att ej an-
slå äfven det slöaste öga och lifva det mest fallna mod, och
frågan Beduinen aldrig försummar att här göra: "ser du pal-

kan inses. Denna anteckning är af följande lydelse: Ges. 486
Dä nyp yS3 (och derinunder) P. H fiTä = fcXgi. — Lika
klart som det är, att Gesenii Lexicon Hebr. <fe Chald. sid. 456
här citeras, likaså oförklarligt är det, att dessa svårtydda ord, ur
Jobs 4:de kap. 21 vers, hvilka af Qesenius öfversättas med avel-
luntur funiculi eorum, tentoria eorum moventur, i. e. moriuntur
{deras tältmören ryckas upp, d. a. de flytta hädan) här fått sin
plats. — Har, måhända, Wallin, då han sista gången genomögna-
de manuskriptet, tillagt dessa ord med hänseende på sig sjelf?
Har han, redan då anande sin snartförestående flyttning, erinrat
sig detta frän nomadlifvet, dess rörlighet och ostadighet lånade
uttryck, hvilket under bilden af tältsnörens och tältpinnarnas
uppryckande och den derpå följande flyttningen frän ett ställe
till ett annat, framställer den betydelsefulla flyttning, hvarigenom
han sjelf så tidigt, och för sin omgifning så oförmodadt, rycktes
bort från detta jordlif?

Anmärkn. af G. G.
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merna?" eller i Syrien "ser du oliverna?" hvilka öfverhufvud för
dess folk ha samma betydelse som de förra för Araberne, drö-
jer vanligen ej att erhålla ett jakande svar, hvari äfven came-
len på sitt sätt instämmer med en raskare och gladare gång.
Det mål mot hvilket vi nu syftade var af inga färger releve-
radt; dess contourer försvunno bland sandkullarne och mitt o-
vana öga kunde knappt ännu på en halftimmas afstånd urskilja
sjelfva byggnaden, ehuru den står på en höjd som betydligt
uppstiger öfver den underliggande stora fläckan. Den är byggd
i qvadrangulär form, men är på det hela mindre än de öfriga fä-
sten på denna väg, som jag sett, och omsluter en brunn med
ymnigt ehuru föga smakligt vatten. Med det i Egypten vanli-
ga hydrauliska hjulet upphissas detta af tvenne oxar, som om-
vexlande aflösa hvarandra, och ledes ut i tvenne stora bassiner
utanföre sjelfva byggnaden, af hvilka den större torde vara om-
kring 6 aln djup med en längd af kanske 3 famn mot 2 i bredd.
Dessa äro, jemte en längre bort nedan för höjden belägen min-
dre bassin, vid pilgrims-karavaners inträffande här alltid till
randen fyllda med vatten, men innehålla äfven under det öfriga
året en större eller mindre qvantitet deraf dels för nomader
och resande, som tilläfventyrs färdas här fram, dels för fästets
egen befolkning, som här gör alla tvagningar och religions-
ablutioner. De äro byggda af huggen kalksten med välarbe-
tade trappsteg, som från olika håll leda ned ända till bottnen
af dem, och vittna om den omsorg man i allmänhet använder
på sådana anläggningar här. Det inre af fästet visar samma
architectur, söm dess systrar och i sjelfva verket nästan alla
allmännare byggnader i Orienten: en stor gård ombyggd af
murar, i hvilka enskilda rum eller celler äro anbragta, som
erhålur sitt ljus och sin luft vanligen blott från de dörrar, hvar-
med de öppna sig mot den gemensamma gården. — Portgången
är en af de vigtigaste delarne af en Orientalisk byggnad, och
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som man> alltid fäster ett huvudsakligt afseende derpå' att så
mycket som möjligt tillsluta det inre af sina hus för ftiämmaiir
des; blickar, construeras den vanligen i många och krokiga, gånr
gac,. isynnerhet i de större städerna. Men äfven der en sådan
skygghet för främmande ej är orsaken, såsom i större publika
byggnader och karavan-seraiec, bygges : dock porten gerna så<,
att den inträdande ser infiet. annat framför sig än en kal vägg,

längs hvilken: han måste; böja; sig: åt sidan för att inkommai gå
den egentliga gården. Det är i portgången vänden emottager
de besökande, der intager han med dem. caflet och afhandJar de
göromål, som förorsakat besöket, då blott närmare vänner och
slägtingair, eller vanlige bekanta endast vid bjudningar och, säu-

skilda! tillfällen, gifves tillträde till det inre af huset. Som» port-
gången: vanligen: är hvälfd och fullkomligen utestängd fö* solen
och genom portens öppnande ett behagligt korsdrag emellan gar
tan. och gården kan. åstadkommas, och dien_ dessutom» kan» ge-
nom jordens begjutande med_ vastten än mera afjk.ylas, är. deiden
svalaste plats i hela huset och väljes dferföre företrädesvis till
middagsstundens siesta. För sådant ändamål äro ock i portr
gångairne divaner r uppmurade längs väggarne, små af palmqvir
står gjorda- stolair och längre, bänkar stå här och der omkribgj,
och en större flyttbar soffa * af träd midtemot sjelfva porten
utmärker vanligen hedeiissätefc 3; alla äro belaggda mcdi mafe-
tor 4, flätade af en, säfartig: ört kallad halffi-% och öfver dem
utbredas sedan för tillfället rikare klädesmattor 6 af Persisk ek-
ler Turkisk tillverkning.. I station&fästen på pilgrims-vägen är

portgången af ännu större vigt än, i, städerna*. Den är det en-
da tillhåll och, den vanliga gästkammaren för alla främmande
som ankomma; här göra de med fästets män: sina böner och
sina mål oro dagen och här anvisas dem platser för nattläger.
Också äro de längs väggarne uppmurade sofforna här stori»
och bredare, och från dem ingå djupt in i murarne vidat ni-
cher eller alcover 7 som likna små rum, i hvilka de resandes
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bagage blir uppstapladt och plats anvisad för dem att vistas i
och bo.

Det var ock i den stora hvälfda portgången, i hvilken våra
lastade cameler likväl ej tillätos inträda, som vi vid vår an-
komst till An-nakhal blefvo emottagna af fästets befälhafvare 1,
en munter, kort och trulsig man, som, hade det ej varit för
hans mörka hy och solbitna ansigte, jag hellre tagit för en typ
af John Bull än för en Arab. Sedan vi gifvit honom cere-
moniösa korskyssarne, kom den ena efter den andra af fä-stéts
män fram för att på samma sätt helsa oss välkomne, och ef-
ter att så hafva smackat våra läppar trötta med kanske ett
dussin män intogo vi våra platser på sofforna i afvaktan på
cafffet, som hos alla Araber alltid är det första, hvarmed en
ankommen främmande undfägnas. Min reskamrat, Kurden, 'ha-
de -emellertid upplyst dem om att jag var en läkare, som tänkte
mig ut till Beduinerne på förtjenst och vårbete, och man tog
sig häraf anledning berätta det för någon kort tid sedan en
Europeisk vaccinatör hade färdats -hStr förbi på återresa till
Gäiro. Han faäcte vistats ungefär tvenne månader bland här
kringboende stammar, vaccinerat deras barn och derrgenom hop-
samlat en hel lijord af får och getter, i midten af hvilken han
nu på en likaledes genom sin läkarekonst förtjenad camel be-
gaf sig tillbaka till Egypten. Man förespådde mig en lika god
sköTd genom utöfvande af min konst, ehuru som största delen
af 'barnen redan blifvit vaccinerade jag derpå föga mera torde
komma att förtjena. Jag underrättade dem dock att jag ej var
sinnad stanna i dessa trakter; jag tänkte mig längre fram till
Beduinerne österut, till Sherdrdt och cEnzé, så mycket mer som
jägerfarit att vårbetet hos dem detta år varit särdeles rikt och
jag Mand desse äkte frikostige Araber kunde hoppas ett bättre
emottagande -oc_h en större förtjenst. Hftrifrån afrådde mig dock
a#a med en mun och med än mera förfärande berättelser om
desse Beduiners roflystnad och ogudaktighet än de, hvilka mina
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lärde vänner i Cairo uppdukat; de voro ett vildt, mot hela verl-
den fiendtligt sinnadt folk, som fruktade hvarken Gud eller
menniskor och allraminst en främling, hvilken utan skydd och
ej mäktig deras språk, som jag, vågade sig ibland dem. Då
jag sedermera lärt mig känna dessa stammar sjelfva och deras
vida ädlare character än de Egyptiske Beduinemes, har jag stor-
ligen förundrat mig huru till och med desse män i An-nakhal,
som dock sjelfve bo i midten af en öken och till en stor del
antagit nomaderiies seder, så skeft kunnat bedömma dem. Men
äfven bland Beduinerne sjelfve i dessa trakter råda samma å-
sigter om deras stamförvandter i öster, och hvarthelst jag kom
till dem sjöngs mig alltid samma visa, att jag på denna sida
Sherå-bergen kunde färdas i alla riktningar med fullkomlig sä-

kerhet, men på andra sidan dem skulle jag få blott tjufvar l

och röfvare 2 att göra med. Jag hade från början en annan
öfvertygslste häniti, som under fortsättningen af resan öfverhuf-
vud alltmera stadgades; och om jag äfven understundom i visst
hänseende, ehuru på annat sätt, måste dela dessa åsigter om
det egentliga Arabiens Beduiner, den faddhet och lågsinthet som
mer eller mindre ligger i Fellåhernes character fann jag aldrig
hos dem. — Garnisonen uti An-nakhal, som inalles utgjorde om-
kring tjugu man, af hvilka de fleste hade familj, var till en stor
del af Maghrabiskt ursprung från Norra Afrika, de andra här-
stammade från Egyptiska Fellåher, som tjenat i Muhammad
cAlys armé. De stå alla under en befälhafvare, som i fästen
vid denna väg kallas uppsyningsman 3, men i de vid den Syriska
vägen behedras med namnet Emir 4. Ide sednare väljes han
uteslutande från en gammal Arabisk stam kallad Kusheir 5, hvars
få afkomlingar numera hufvudsakligen bo i Damascus; men i
de förra är han vanligen en Turk, ehuru den nuvarande befäl-
hafvaren här, som var Maghraby, gjorde ett undantag från re-
geln. Den dernäst förnämste person i ett sådant stationsfäste
vid pilgrims-vägen är proviantmästaren 6, som oftast är en E-
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gyptier, emedan de, liksom deras stamfäder Kopterne, äro all-
mänt ansedde som de bäste räknemästare bland de Islamitiska
folken. De öfrige utgöra den egentliga garnisonen och kallas
vanligen med det gemensamma namnet militär eller soldat 1;
men jag är osäker huruvida någon annan sorts rang äger rum
emellan dem än den ålder i åren och tjensten i allmänhet ger.

I de fästen jag besökt på den Egyptiska pilgrims-vägen är

förvaltningen af dem och antalet af jleras män öfverhufvud de-
samma; provianten jemte andra förnödenheter hämtas dem från
Egypten, genom öknen till cAgrud och An-nakhal och öfver
Röda hafvet till dem som ligga vid kusten; den Egyptiska
Pashans myndighet är i allmänhet på ett värdigt sätt represen-
terad och till en del äfven erkänd af närmast kringboende no-
mader, hvilka lefva i godt förstånd med fästets män och med
dem underhålla fredliga relationer; åt de flesta af grannstam-
marnes chefer är i alla dessa fästen ett eller flera magazin upp-
låtne att begagnas såsom förvaringsrum för matförråd och andra
förnödenheter, som de ej kunna släpa med sig då de om vå-
ren aflägsna sig längre ut i öknen för att söka det bästa bete
åt sina hjordar. Men i de på den Syriska vägen, åtminstone
i de flesta, är Sultanens myndighet representerad af högst få
personer, vanligen blott fem eller sex, som dessutom icke för-
stå att umgås med nomaderne och vanligen afstänga sig helt
och hållet från dem och lefva instängde i sina fästen hela året
om; och om de någongång våga sig utom sina murar i när-

maste ökentrakt för att samla bränsle eller några andra behof,
händer det icke sällan att de blifva plundrade och misshandla-
de i åsynen af sina inom fästet qvarblefne kamrater. Äfven
ges det till och med i sednaste tider flera exempel derpå att
sådana fästen med öppet våld blifvit verkeligen bestormade af
Beduiner eller med list intagne och förstörde, och deras besätt-
ning utdrifven eller dödad; något som mig veterligen ej händti
något af de Egyptiska. Också synes afsigten med dem ej vara
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att representera Sultanens makt och myndighet öfver öknen
och dess folk, hvilken i sjelfva verket aldrig blifvit hvarken nt-
öfvad å ena sidan eller erkänd å den andra; utan utgöra de
fastmera endast förvaringshus och magaziner för den proviant,
scm den pilgrimerne åtföljande escort behöfver under vägen 'till
Mekka. Det förnämsta odh huvudsakligaste ändamål hvarföre
de blifvit uppförda, 8? dock att skydda och för-
svara den källa eller brunn, som hvart och ett af dem inne-
sluter, för att sålunda sätta pilgrimerne åtminstone hvad denna
på en ökerwesa vigtigaste förnödenhet beträffar i oberoende af
nyckfulle Beduiner. Muhammad xAlys planer med dessa fästen
tyckas ha gträckt sig längre; han synes genom dem ha velat
befästa sitt öfverherskap öfver Beduinerne och insatte derföre
i dem en större och vid nomaderne och deras seder mera van
besättning, och lyckades såväl i sina planer, att han år 1847
kunde iföretaga en census af alla Beduiner i trakterna på Röda
hafvets nordligare kust, fhvilka »ehnru förvånade och knatande
dock underkastade »ig en sådan troligen aldrig förut i öknen
verkställd Jberäkning af dess folk. Hvad den .egentliga afsigten
med denna census var är svårt att inse, men bland de många
gissningar, hvilka de ondt anande Beduinerne som då räknades
uppställde, synes mig den troligast a*t Egyptens Pasha önskade
bland dem utskrifva soldater för att complettera sin förfallna armé.

Alla dessa fäslen utgöra i flera afseenden lika många sam-
lingsplatser för de kringboende nomaderne, och ehuru det ;ge-
meialttgeia heter att de stå under vissa åe närmaste stammars
skydd, utöfvar deras 'besättning ett vida större inflytande på
dessa tillbaka, i©c!h min Öfvertygelse är att man härifrån lättast
kunde betvinga öknens fria foilk. Hvar och en af besättningen
förser säg från närmaste stad iwed sådana varor, som mest be-
hötfvas i öknen och afyttrar dem sedan till höga priser åt no-
maderne. Som desse sednare högst sällan äro försedde med
reda penningar och derföre oftast äro nödgade taga sina behof
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på skuld och i byte mot egna. producter, är det till en stor del
i dessa fästen de afsätba sina varor och förse sig med sinafföe-
nödenhefcer. Understundom händer det äfven att de hanskjuta
enskilda sinsemellan uppstående tvister till fästets män att aé-
göra,,och vi skola framdeles få tillfälle ge några exempel derpåi.
Fästets uppsyningsman är det ock, som hufvudsakligen bestäm»-
mer de Beduiner, hvilka vid pilgrims-karavanerne eller vid ans-
dra tillfällen skola framföra foit&lor och den legade derföreböra
erhålla, och som detta utgör en af de vigtigaste: inkomstkällor
för de på Egyptens gränser nomadiserande stammar,, inses i
-h-vilketstoit beroende desse redan härigenom stå: till nämnda fä*-
sten. Också nu låg i An-nakhal en mindre karavan af Tegähér
Beduiner på förtjenst af hufvudsakligen Europeiske resande;,
som vid denna tid! vanligen passera hän förbi på deras; tucer
Ma Egypten öfver Sinai till Syrien.. Det är nemligem häröflver
stråtvägen, går för de stora hopar af turister, som Europa i sednare
aun börjat sända äfven till dessa trakter af Orienten. Sedan; de
vanligen tilltoiagt höst- och; vintermånaderaia. i Egypten och derj-

under besökt de gamla monumenterna- i> öfra. Nildalen ochi.Nui-
bien, afpassa de tiden iön besöket på Sinai och för ökenresan
så^att de vid Påsktiden kunna inträffa i Jerusalem. Vägen fl-ån
Sinai taga de^ väl hetet genom cArabä dalen upp till Hebronför
att derunden få tillfälle besöka, det beryktade Petrat i Wddi-Musto,
men som denna färd i anseende till deromkring boende stam-
mars fiendtliga förhållanden till hvarandra vanligen, är under*
kastad mänga faror och svårigheter, föredraga de fleste den nu>
mera fullkomligen! säkra vägen; öfver An-nakhal till Ghazzé el-
ler Hebron, Sinå-Beduiner forsla denn till cAkabå> iMI de ta*-
ga den förra vägens och till An-nakhal i dbfc sednare fallet, och
bärifnåni föras; de af Tejåliå vidare upp mot Syrien. Som På-
skens nu snart: instundade hade; några Tejåhå-Beduiner ankom*
mit mcdi omkring tio cameler till detta fäste och redan legat
här ilere dagar för att afvänta turisters ankomst,, ehuru de in-
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galunda voro säkre huruvida sådane verkeligen här skulle pasr
sera och än mindre kände tiden då de kunde inträffa. — Genom
den handel garnisonens män i dessa fästen sålunda drifva med
nomaderne, ha de fleste af dem kommit till en viss grad af väl-
stånd. Det första en man här företager, så snart hans omstän-
digheter medgifva, är att bygga sig ett eget litet hus utanför
sjelfva fästet för att sålunda erhålla ett eget hem för sig och
sin familj. Så ha troligen de små byar uppstått som omgifva
de flesta af dessa stationsfästen vid pilgrims-vägarne. I An-
nakhal hade dock hittills blott en enda man af garnisonen byggt
sig ett hus utanför fästet vid foten af den höjd, på hvilken det-
samma är beläget. Vid sitt hus hade han anlaggt en liten träd-
gård, som han omgärdat med stenar från öknen och käkben af
cameler, hvilka stupat på vägen, och i den odlade han med vatten
ledt från fästets brunn allehanda i Egypten vanliga grönsaker.
Men denna anläggning var den enda, som ännu hade uppstått
här. Då jag sedermera i början af året 1847 färdades här fram
på en resa till Syrien, blef jag högst förvånad att se en liten
by af omkring ett dussin lerhus, hvart och ett med sin lilla
trädgård, hafva uppväxt vid sidan af den första anläggningen
och det skulle ej förundra mig att, ifall ödet efter något de-
cennium ännu förde mig hit, få se en palmlund pryda den ab-
solut sterila öken, som nu på alla sidor omgaf det ödsliga fä-
stet, och sålunda göra skäl för det namn, som troligen med
anledning af fordomdags här odlade palmer blifvit gifvet denna
plats.

Bland de omnämnde Tejåhå-Beduiner, som lågo här, befann
sig en ung man, som till följe af sjuk fot sedan några dagar
ej kunnat föra camelerne ut på bete, och då de nu fingo höra
att en läkare ankommit, dröjde de ej att anlita mig om hjelp.
Jag hade knappt hunnit intaga min plats på en soffa i portgån-
gen och der samla omkring mig mitt bagage, förrän jag af en
bland fästets män anmodades att infinna mig hos Sheikhen för den
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lilla Beduin-karavan, som lägrade utanför porten. Han önskade
rådfråga och söka bot hos mig som läkare. Som jag ej hade
aning om att någon annan än Sheikhen sjelf behöfde min hjelp,
fann jag mig stött af den i en hälft befallande ton gifna kallel-
sen och lät mannen gifva honom det svar att Beduin-sheikhen
ej hade längre väg till mig än jag till honom och att, som han
behöfde mig och icke jag honom, tyckte jag det han sjelf kun-
de inställa sig hos mig. Detta svar hade god verkan och gaf
mig en lära, som jag sedan alltid vid dylika och alla andra till-
fällen fann lämpligast att följa, nemligen att för Beduinens stolt-
het aldrig ge efter en hårsmån af sin egen. Sheikhen inställ-
de sig ock genast sjelf och bad med stor ödmjukhet mig följa
sig ut till sin son, som för sin sjuka fot hade svårt att röra

sig. Gossen led, till följe af en vrickning, af värk i fotleden;
men dels för att slippa med minsta möjliga besvär dels eme-
dan jag insåg att foten snart skulle helna af sig sjelf, bredde
jag blott en lapp med qvicksilfver-plåster på den smärtande le-
den; och ehuru jag var öfvertygad att detta föga kunde påskyn-
da smärtans häfvande, hade jag nöjet några dagar härefter, då
jag vistades bland Beduinerne i Wddi-Tih, erhålla underrättel-
sen att gossen blifvit fullkomligen frisk och att han derföre an-
såg sig ha att tacka endast mitt plåster. I detta hänseende är

det troligen ingenstädes så lönande att utöfva medicin som bland
Araberne. Huru ringa än den hjelp må vara läkaren ger sin
patient, tillräknas honom och hans medicin vanligen alltid till-
frisknandet, om den ock inträffar först långa tider efter behand-
lingen, och jag vet mig sjelf ofta fått äran af att genom en en-
kel koppning, ett oskyldigt ögonpulver eller ett på skämt gifvet
aphrodisiacum ha återskänkt lame förmågan att gå, blinde att
se och gjort barnlöse par till föräldrar för en rik afkomma. Kun-
de man tro alla de underbara kurer, som Araberne berätta kring-
strykande qvacksalvare här dageligen göra bland dem, skulle i
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sanning ännu i Orienten lika stora och lika talrika underverk
utöfvas som i fordna sekler, och miraklemes tid vore ännu ej
ute. Men utom denna gärd af tacksamhet å folkets sida och
deés tro på läkarens undergörande förmåga, hvilken sannolikt
hos dem verkar mer till patientens fördel än all medicin, har
han föga belöning för sin konst och sitt besvär. Detta fick äf-
ven jag redan nu i An-nakhal, der jag egenteligen först börja-
de min medicinska fuskar-carriére, i fullt mått röna och jag er-
höll här en bitter försmak af allt det outsägliga tråk, som det-
ta mitt föregifna kall sedan så ofta förorsakade mig under mi-
na vidare resor bland Araberne. Det fanns ingen man, ingen
qvinna inom fästets murar som ej tyckte sig lida af någon ver-
kelig eller inbillad krämpa; hvar och en måste söka råd och
hjelp hos mig, och under det dygn jag tillbragte här var jag o-
upphörligen omringad af folk, som öfverhopade mig med ofta
högst löjliga beskrifningar om de mest olikartade sjukdomar och
fordrade bot derför. Jag hade ännu ej lärt mig umgås med
dem och var ännu för enfaldig läkare för att ej allvarligt lyss-
na till mina patienters klagan att lida af de krämpor de inbils
lade sig äga och för att ej önska efter förmåga och samvets-
granhet hjelpa dem.

Jag hade uppställt min lilla apothekar-låda på en soffa i
portgången och satt sjelf bakom den med den vigtigaste min
en Aesculapii son kan antaga, afhörande mina patienters kla-
gan och utvägande åt dem med mina vigtskålar den medicin
jag ordinerade. Ehuru jag så mycket möjligt försökt ge den
ett klumpigt Arabiskt utseende och i detta afseende öfverstru-
kit den med den Islamitiska liffärgen grönt och derpå låtit ut-
måla i hvifa bokstäfver en af de som bot mot sjukdomar ur
Kor'ån vanligast reciterade verser af detta innehåll: "vi nedsän-
de i Kor'ån bot och nåd åt de rättrogne" *, kunde de häpne
Araberne icke skåda sig mätte på de under af flaskor och bur-
kar lådan innehöll och icke nog förundra sig öfver den rike-
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dom och grannlåt, hvarmed de tyckte den ordnad. I allmän-
het är det den största svårighet för en som vill kläda ut sig
till Arab och passera derför, att ge sin person och de saker
han för med sig ett så slarfvigt, oordentligt och smutsigt ut-
seende att han deruti ej för mycket afsticker emot dem sjelfve
och derigenom väcker deras misstanka. Beduinerne sjelfve äga
nästan aldrig någon sorts af träd gjorda kistor eller lådor, än
mindre föra de sådana med sig på resor. Utom det att de äro
fullkomligen olämpliga för deras nomadlif i tält, äro de svåra
att lasta på camelen och såsom allt hårdt som ej böjer sig ef-
ter dess sidor högst obeqväma för djuret att bära. Alla mindre
saker och förnödenheter, som de ej kunna kasta lösa i sina
packsäckar, såsom salt, kryddor, caffe och annat, snurra de in
i slarfvor af gamla kläder och skjortor och förvara dessa kny-
ten antingen på sig sjelfve eller bland det öfriga bagaget, och i
dylika slarfvor var det de alltid af mig emottogo sin medicin.
Var jag stundom nödgad preparera dem något i flytande form,
hvilket jag dock just med afseende på den absoluta bristen på
förvaringskärl så mycket möjligt undvek, emottogo de sådan
medicin i de små jernblecks-cylindrar eller rörleder, i hvilka
de vanligen pläga förvara sitt krut. Ovane som öknens folk
äro att se alla slags kistor tänka de sig under dem alltid nå-
got hemlighetsfullt och doldt och kalla dem äfven derföre "trol-
lerskor" *, emedan de under sitt lås för menniskors ögon lik-
som undantrolla och gömma de saker de innesluta. Egyptiske
och Syriske köpmän och förnämligast Turkar pläga dock på
sina pilgrimsfärder föra sådana med sig och placera då tven-
ne jemntvägande mot hvarandra på hvardera sidan af camelen,
hvilken under en sådan voluminös och vidtutstående last isyn-
nerhet i blåsväder går en tung och vacklande gång, och Bedui-
nen som går bredvid kan sällan undgå att med en suck ut-
trycka den tanke, att det är blott "det röda guldet" hvarmed
kistan är fylld som tynger ned hans älskade djur. För en sådan
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misstanka var också min apothekar-låda alltid utsatt. Hvart-
helst jag kom samlade sig folket först omkring den, lyfte och
vägde den från alla sidor och calculerade sinsemellan vigten
och värdet af det guld de förmodade den innehålla, och ehuru
jag omslutit den med en vanlig packsäck för att undandraga
de nyfikne Beduinemes blickar dess trollglans, kunde icke ens
folk som mötte oss på vägarne någonsin underlåta att med hän-
derna trefva omkring på de utstående kanterna eller att åtmin-
stone med ett slag af camel-käppen i förbifarten försäkra sig
om hvad den hörniga säcken innehöll. Den första anmärkning
som folket i Beduin-lägren och byarne, dit ryktet om min an-
komst oftast hann före mig sjelf, gjorde vid afpackningen af
mitt bagage beträffade alltid denna låda, deras förundran ut-
trycktes vanligen i utropet: "här är hans guldkista! kors hvad
den är tung!" och så stor var deras fördom och så stark de-
ras öfvertygelse det den innehöll rika skatter, att ehuru jag flera
gånger på deras önskan visade dem alla vinklar och vrår deri
och lät dem sjelfva beröra och betrakta dess flaskor och bur-
kar, jag dock ej lyckades att bringa dem från deras illusoriska
tankar om dess innehåll.

Väl voro männen i An-nakhal, af hvilka de fleste längre
eller kortare tid lefvat i Cairo eller andra större städer, mindre
förundrade öfver mitt portativa apothek än de egentlige Bedui-
nerne ; men då jag vid ett tillfälle här var nödgad framtaga ett
chirurgiskt bestick, som jag förde med mig, kunde ej heller de
tillbakahålla sin förvåning öfver de blanka stål-instrumenterne;
men deras förvåning uttryckte sig i den för mig ganska obe-
hagliga frågan: "hvad har du som är Muslim att göra med
frangiska instrumenter?" och sedan började en och annan ut-
trycka tvifvelsmål om min renlärighet. De sednare låtsade jag
alldeles ej höra, och behöfde i sjelfva verket ej ha något af-
seende derpå, ty de fleste närvarande togo mitt försvar och
tillrättavisade de misstänksame; och den nämnda frågan besvara-
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de jag dermed, att som vår tids Araber lika litet ägde någon
egen medicin som de kunde förfärdiga instrumenter, hvilka dug-
de till annat än häst- och djur-operationer, hade den Muslim,
hvilken önskade förkofra sig i denna konst, intet annat råd än

att såväl i det ena som andra afseendet vända sig till de irr-
lärige Frangerne. Jag fick ock snart tillfälle att visa företrä-
det af mina instrumenter framför deras. Befälhafvaren i fästet
led af svår värk i en carierad tand, som han redan länge äm-
nat låta utrycka; men hade allt hittills af fruktan för den för-
färliga operationen uppskjutit dermed. Denna försiggår nemli-
gen här vanligen sålunda att patienten utsträckes i hela sin
längd på marken och,hålles orörlig i denna ställning af tvenne
män, af hvilka den ene sitter grensle öfver hans ben, den an-
dre omfattar hans hufvud och armar. Operatörn ställer sig li-
kaledes grensle öfver patienten och applicerar i denna ställning
mot den carierade tanden sitt instrument, som består i en grof
klumpig jernklöf eller ock en simpel på ändan afplattad spik.
Sedan han fixerat detta instrument på det ifrågavarande stället,
slår han på dess andra ända, som han håller i sin hand, ett
dugtigt slag med en hammare, och tanden antingen utstötes med
sina rötter eller krossas, och icke sällan följer en bit af käken
med. Stundom nyttjas äfven en vanlig hoftång för operationen
isynnerhet om det gäller en tand fram i munnen. De förun-
drade sig således icke ringa då jag framtog min tandnyckel, och
med detta lilla instrument och under jemförelsevis obetydlig
smärta lofvade befria patienten från hans tand. De betraktan-
de instrumentet först noga och ej utan misstänksamhet, och isyn-
nerhet fordrade patienten sjelf en noggrann beskrifning på dess
bruk och på hela tillgången vid operationen; jag måste ompas-
sa nyckeln flere gånger om tanden, visa huru och åt hvilket
håll utdragningen skulle ske och försäkra honom om lindrighe-
ten af smärtan och hastigheten af operationen, förrän han kun-
de besluta sig att sätta sig ned till dess utförande. Men lika
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stor var ock hans och de närvarandes förvåning då tanden fot
en enda svag knyck med nyckeln föll patienten i munnen, som
han sjelf sade, förrän han hunnit tänka på att det skulle göra
ondt. — Sedan jag sålunda under ett dygn, som jag vistades här,
haft dussintals frågor att besvara och lika många råd i medi-
cinsk väg att ge, sedan jag utryckt ett hälft dussin tänder och
beredt vatten och pulver för sjuka ögon (och på oupphörliga
kallelser fått löpa in i de smutsiga och mörka kyffen, der gar-
nisonens hustrur och barn gömde sig undan främmandes ögon,
för att åt dem skrifva talismaner mot ondt öga), och efter åt-
skilliga åderlåtningar och utdelning af mångahanda medicin, be-
lopp sig förtjensten för allt mitt besvär och för d#t vida större
tråk allt detta förorsakade till 10 Egyptiska Piäster d. v. s. un-
gefär 70 kop. s. Hos Beduinerne var förtjensten om möjligt
än mindre, men den lätthet hvarmed jag genom mitt föregifna
läkarekall hade det i andra omständigheter för en främmande
nästan omöjliga tillträdet till qvinnorna, deras hemligheter och
familjeförhållanden i allmänhet, den välvilja med hvilken jag i
anledning häraf var upptagen hos folket och den jemförelsevis
större lätthet jag derigenom beredde mig att färdas från stam
till stam och att närmare och förtroligare umgås med dem,
jemte flere andra förmåner, uppvägde i fullt mått det tråk jag
deraf hade att utstå.

Den andra dagen af min vistelse i An-nakhal ankom hit
österifrån en Köpt, som af Egyptiske Pashan, i hvars tjenst
han stod, varit utskickad bland Beduinerne omkring Wådl-Tth,
i angelägenheter, hvarom han dock icke upplyste oss. Till
hans ära och dagen till prydnad, som var en Fredag, blef ett
får slagtadt i fästet till frukost och derefter en målskjutning
anställd af garnisonen och de tillstädesvarande Beduinerne. Må-
let uppställdes på ungefär 100 stegs afstånd och bestod i en
mindre flat sten ställd på en annan till föga höjd öfver mar-
ken. Skyttarne lade sig alla ner utsträckte på magen i san-
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den och stödde sina bössor mot en sten. De jemkade och sig-
tade länge och noggrannt förrän de afbrände skotten; men det
oaktadt träffade få af dem det ingalunda obetydliga målet. Jag
har ofta sett dylika målskjutningar i öknen, som alla ha på
samma sätt blifvit anställda och alla med lika liten framgång.
Jag kan knappt påminna mig ha sett Araber skjuta på fri
hand utan stöd för sina gevär, och jemförde med våra skyttar
har jag i allmänhet funnit dem vida underlägsne i säkerhet.
Också äro deras bössor ej af den bästa qvalitet, ehuru de fö-
rekomma mycket allmänt och i stor mängd hos dem och af
många slag. Det mest eftersökta och berömda slag äro de som
Araberne i Norra Afrika begagna och som efter dem äfvan kal-
las maghrabiyé l. De äro försedda med ovanligt om ej oform-
ligt lång pipa och anses gå längre och säkrare än andra. Det
dernäst mest berömda slag af bössor i öknen äro de Persiska 2

och Indiska 8, hvilka dock sällan förekomma i andra än de öst-
ligare delarne af landet. I de vestra äro de Grekiska 4, Turki-
ska 6 och Egyptiska 6 vanligare, af hvilka de förstnämnda, som
i allmänhet ha stor likhet med de Vest^Afrikanska, hållas för
de bästa. Tvenne andra slag benämnde Syriska 7 och Frangi-
ska 8 förekomma likaledes mycket allmänt här, ehuru de sed-
nare, till hvilka jag dock förmodar äfven de fleste öfriga slag
såsom egentligen varande af Europeisk tillverkning böra räknas,
nästan öfverallt hos Beduinerne anses som de sämsta. Sme-
derne i öknen förfärdiga sjelfve, så vidt jag vet, aldrig några
skjutgevär, och stort torde ej heller antalet af dem vara, som
göras i kringliggande Muhammedanska länder, ehuru de i ök-
nen begagnade efter dem benämnas. De flesta förmodar jag
förfärdigas i Europa, hvars industriösa folk häri, som i allt
annat, lätt beqvämat sig till att göra-varan efter afnämarens
smak och lust att betala. Det, hvari de dock hittills ännu al-
drig kunnat tillfredsställa Beduinemes fordringar, är formen på
stocken och låset, hvilka de sjelfve alltid förändra efter egen
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smak. Den förra som gemenligen blott till hälften betäcker pi-
pan göra de öfverhufvud lättare och ge kolfven deraf en skar-
pare triangulär form än hos oss, samt inlägga den med en stor
mängd koppar- eller messings-naglar och allehanda andra bitar
och skifvor af samma metaller, hvilket ger den ett i deras tyc-
ke grannt och vackert utseende. Det Europeiska bösslåset för-
kasta de deremot alltid och utbyta flintan oföränderligen mot
luntan för att förekomma möjligheten af klickning. Hanen är

för sådant ändamål klufven i den öfra ändan och krökt i en
svag bugt, så att den mellan dess tvenne tänder insatta påtända
spetsen af luntan, då hanen nedtryckes, faller lodrätt öfver fäng-
pannan. Luntan förfärdigas helst af ett bastartadt buskträd, kal-
ladt athndn l, som vanligen växer på sumpigare trakter och isyn-
nerhet förekommer i stor ymnighet omkring pilgrims-stationen
Alcakabå på stranden af den vik, som der skjuter upp ur Rö-
da hafvet. Stammen af busken dränkes i vatten och stötes till
dess den delar sig i långa trådar, som sedan sammanflätas till
ett ungefär lillfingers tjockt snöre af den längd att det kan lin-
das flera hvarf omkring halsen af bösstocken. Vid tillfällen då
män tror sig behöfva skjutgeväret, t. ex. då man framgår en
farlig väg på hvilken man väntar att möta fiender och röfvare
eller på jagt då man kommit villebrådet nära, itändes den mel-
lan hantändren instoppade ändan af luntan och tillätes brinna
så länge behofvet fordrar, och i nattens mörker, hvarunder man
vanligen tillryggalägger sådana vägar, sprider elden deraf ett
sken och en rök, hvarigenom man alltid måste frukta att blifva
upptäckt och förrådd för den man önskar smyga sig undan.
Vid andra tillfällen är luntan släckt och för hvarje tillfälligt be-
hof som yppar sig till aflossande af ett skott måste stålet, flin-
tan och fnösket, hvilka äro de enda i öknen brukliga elddon,
framtagas för att få eld till antändande af luntan. Oaktadt alla
de olägenheter hvar och en lätt kan inse sådana lås måste för-
orsaka, föredra dock Beduinerne dem framför våra vanliga flint-
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lås och sky sällan svårigheten och kostnaden af att låta förän-
dra de sednare till de förra. Jag säger svårighet och kost-
nad, emedan bland nomaderne sjelfve ingenstädes finnas sme-
der att tillgå, som skulle kunna utföra ett sådant arbete. För
sådana och andra betydliga reparationer på sina vapen måste
de bege sig ofta lång väg till någon by, der man dock vanli-
gen kan vara säker att träffa för sådant arbete nog skickliga
handtverkare; mindre och obetydligare reparationer öfverlemnas
åt tvenne usle och föraktade Beduin-stammar Sulabd och Ghagar,
troligen ej af Arabiskt ursprung, som, i likhet med Zigenar-
ne hos oss, vårtiden stryka omkring i öknen för att med al-
lehanda små och lägre arbeten förtjena sitt lifsuppehälle. Dub-
belbössor och percussionslås äro ännu nästan fullkomligen o-
kända i öknen och man berättade mig i Shammor-bergen så-
som ett under, att Feisal, Stor-Sheikhen öfver hela Negd, ägde
en sådan, som han under sin fångenskap i Cairo erhållit af en
Europé och medtagit till sitt hem då han genom flykten und-
kommit ur det fängelse, hvari Muhammad cAly hållit honom.
På en sednare resa, som jag gjorde i öknen, hade jag medta-
git ett par små dubbelpistoler, som jag köpt i Cairo för unge-
fär 8 Rub. S. De beundrades storligen af Beduinerne och man
fann i allmänhet deras percussionslås ganska ändamålsenliga,
man hade blott det emot dem, att knallhattar icke furmos att
tillgå här, då det förråd, hvarmed man försett sig, gått till
ända. Engelsmännen i Baghdåd, vet jag, pläga stundom ut-
dela bland Sheikherne för de kring Euphrat och Tigris noma-
diserande Araberne dubbelbössor såsom skänker, och jag tviflar
ej att inom några decennier, då de blifvit bekanta längre inåt
öknen och erkända till sitt värde, en ej obetydlig handel skall
kunna drifvas med dem. Ty nästan det enda en Beduin sätter
värde på, näst sin camel och sin häst, äro hans vapen, för hvilka
han skyr ingen utgift som är honom möjlig, och ehuru dåliga
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de dubbelpistoler voro som jag förde med mig, erbjöds mig af
flere det dubbla och trefaldiga priset af hvad de kostat mig.
Vidare tror jag mig böra anmärka, att Beduinerne aldrig skjuta
med hagel utan uteslutande begagna kula. Denna smälta de
sjelfve; men som blyet är ganska dyrt och svårt att erhålla hos
dem, bespara de metallen sålunda, att de stöpa den omkring
en liten sten. Den minsta kula de begagna väger två drach-
mer och den största sex, och allt efter kulans vigt benämnes
bössan två-, tre- etc. drachmisk *. På många ställen förfärdi-
ga de äfven sjelfve sitt krut på salpeter, som här och der och
isynnerhet i Shammor-bergen finnes i öfverflöd och afgodqva-
litet, och ehuru krutet ej är så finkornigt som det Europeiska
ger det föga efter i godhet. Med salpeterns namn, som på A-
rabiska är bdrild, benämnes äfven icke allenast det beredda kru-
tet utan ock sjelfva geväret, som Beduinerne allmänt kalla
bdrUdå, och deraf ha de vidare bildat namnet Bäwardy för en
med bössa beväpnad man. För öfrigt är geväret, på hvilket
de dock mig veterligen aldrig bära bajonett, ansedt äfven i ök-
nen som det bästa och tillförlitligaste vapen, och nästan hvar
man äger ett sådant, men begagnar det i utbrott af det häftiga
lynne, som utmärker öknens söner, ofta alltför fritt och obe-
tänksamt. Också träffar man bland äldre män af nomaderne
sältan någon, som ej bär åtminstone någon blessure efter kula,
men ofta ser man dem, som nästan på hvarje kroppsdel hafva
ärr deraf och, om man får sätta tro till deras egna ord, i åra-
tal gått med kulor gömda i sin kropp utan att kunna hoppas
någonsin få dem uttagna.

Emellertid hade större delen af dagen förgått utan att
Muteir, den andre af våra tvenne Beduiner, som i går lemnat
oss i Hashm-al-Farwå, infann sig här såsom han lofvat till fort-
sättande af resan. Detta förorsakade någon oreda i thy att
Kurden, som af fästets män fått den underrättelsen att hans
hustru för någon dag sedan med en följeslagare färdats här förbi
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på återresa till Cairo, nu ej vidare hade någon anledning att
fortsätta sin färd till Alrakabå, utan beslöt att återvända hem.
Han ville taga vår Beduin med sig jemte ett af våra ök, och
jag skulle dröja öfver i An-nakhal till dess Muteir infunne sig
med det andra. Som jag naturligtvis icke kunde samtycka här-
till, uppstod åter samma scen af demonstrationer och gräl som
vi haft om dagen utanför Cairo, och då jag på intet vilkor gaf
efter för motparten, som utgjordes af alla närvarande, arrangera-
des saken slutligen så att min Beduin skulle återvända medKur-
den, och de tvenne Beduiner, som i dag hämtat den Egyptiske
Pashans tjensteman till fästet, utan något tillägg af mig på den
redan erlaggda legan taga mig med sig tillbaka till deras hem
i dalen Tlh och derifrån vidare föra mig till Alcakabå, som var
beläget blott på halfannan dags afstånd derifrån. Ehuru jag i
grunden var ganska nöjd med detta arrangement, emedan det
naturligtvis måste ligga i mitt intresse att komma i beröring
med så många och så olika personer och stammar som möj-
ligt, brummade jag dock häremot och utöste mot min Beduin
så många förevitelser öfver brutet löfte och Arabisk trolöshet,
sorti min ännu tämmeligen oöfvade Arabiska tunga var mäktig
af; ty jag hade i Egypten gjort den erfarenhet att en främ-
mande aldrig bör visa sig nöjd eller uttala sitt välbehag öfver
hvad en Arab gjort, som på något sätt står i beroende af ho-
nom. — En infödd Egyptier lefver i allmänhet i ett högst för-
troligt förhållande med sina tjenare och underhafvande, och be-
handlar dem mera som vänner och medlemmar af sin familj
än som betalade arbetare, utan att derföre de sednare å sin
sida öfverträda gränsorna af den aktning de äro skyldige sina
herrar. På samma sätt lefver han med det egentliga folket, och
man ser ofta den förnämste och mest bildade Arab behandla
den gemenaste man och trasigaste tiggare såsom sin vän och
sin jemnlike och underhålla sig med honom i långa och förtro-
liga samtal. Men för en främmande, till och med de här bo-
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satte Turkar, ehuru äfven de äro Muhammedaner, lyckas det
sällan om någonsin att vinna den förtrolighet med folkets lyn-
ne och den egna takt, som fordras för att ställa sig på en så-
dan fot med dem utan att derigenom nedsänka sig för mycket
och förlora all aktning. Antingen begagnar han i sitt umgänge
med folket i allmänhet en alltför stor förtrolighet och mildhet
och inger den Arabiske stadsboen derigenom ett öfvermod, som
gör honom odrägligt näsvis, och nedsätter sig sjelf i hans ögon
till en i landets seder okunnig man och en sådan föraktar all-
tid Araben mest, eller behandlar han det, såsom fallet är med
de fleste Turkar, med öfverdrifven stolthet och stränghet och
afskär sig sålunda all möjlighet till det högst intressanta lif
umgänget med det Arabiska folket erbjuder, hvilket öfverhuf-
vud är vida mer humant sinnadt och jemförelsevis mera bildadt
ån vårt. Bland de välmenta råd, hvilka i Orienten bosatte eller
längre tid der vistande Européer så gerna slösa på sina lands-
män vid deras ankomst dit, äro derföre de bland de första,
som ges, att aldrig nedlåta sig till folket, att aldrig visa sig be-
låten med hvad en Arabisk omgifning gör, att bemöta den med
vresighet och vid tillfälle äfven ej spara hugg och slag, försäkrande
att detta är det bästa sätt att komma till rätta med detta folk;
och jag måste tillstå icke allenast att de fleste af min verlds-
dels män, till deras egen vanära, icke draga i betänkande att
följa dessa råd, utan äfven att infödingarne sjelfve, om ock un-
der begabberi och hat mot sine förtryckare, underkasta sig den-
na behandling. Denna låghet och Ödmjukhet i characteren har
folket i de Arabiskt-Turkiska provinserna gemensam med de
fleste nationer, som lefvat under längre förtryck af despoter,
och i Persien och andra Östra länder finner man än talrikare
och för menskligheten än mer förnedrande exempel på ett sådant
förhållande mellan herre och tjenare, och mellan de så kallade
förnäme och folket; men deras stamförvandter i öknen låta sig
ej under några förhållanden ett sådant uppförande behaga, och
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isynnerhet må en främling taga sig till vara att bland de äkte
Beduinerne vilja uppträda med någon sorts öfverlägsenhet eller
högmod. Den ursprunglige Araben kan hvarken befalla eller
befallas, han föraktar lika mycket den som vill spela herre
med honom, som den hvilken af honom låter sig förödmjukas;
och jag kan ej annat än finna häruti en hufvudsaklig grund
hvarföre i hans land aldrig något egentligt rike uppstod, hvar-
före Khallfernes stolta välde så lätt föll för de första stötar af
främmande inkräktare och hvarföre han aldrig för längre tid
kunde kufvas af mäktige grannfurstar. Förevitelser och smä-
delser, som stadsboen och Fellåhen med tålighet eller tyst sar-
kastiskt småleende håller till godo, bringar genast Beduinens
blod i jäsning och hans hand på dolkfästet, och äfven bland
de till en stor del dock redan vanslägtade Sinå-nomaderne är

uttrycket: "du skälm, du nedrige" 1, yttradt såsom smädelse af
en Beduin mot en annan, en skymf, som ej kan aftvås med
mindre än blod.

Helt andra kraftord hade jag lärt mig i Cairo och jag spa-
rade dem ej, då min Beduin nu kom för att taga afsked. Men
vare sig derföre att de ej voro i enlighet med den i öknen gäl-
lande skymfords vanan, eller att Beduinen i den ställning hvari
han befann sig här med stadsboer ej vågade göra nomad-etiquet-
tens lagar gällande mot mig, vare sig kanske helt enkelt der-
före att han ej förstod min bråkade dialect, han var klok nog
att ej bemöta mina ord med annat än godmodiga blickar och
vi skildes, sedan han dock ej kunnat underlåta att tigga sig till
en liten drickspenning, såsom de bäste vänner. Äfven Kurden
bjöd mig ett vänligt farväl, som jag besvarade med samma kän-
slor; ty vi hade under resan trifvits väl tillsammans, ehuru jag
aldrig fullkomligen kunnat undertrycka den tanke, som då och
då dykat upp i mitt sinne, att han möjligen följde mig som en
spion för att utforska ändamålen och syftet med min resa. Jag
visste nemligen det min afsigt att bege mig till öknen ej var o-
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bekant för Muhammad cAly; ty General-Consuln Herr v. Fock
hade med all den välvilja och artighet, som i allmänhet utmär-
ker Rysslands tjenstemän utomlands, erbjudit sig att hos Vice-
Konungen för mig söka utverka någon recommendation till de
förnämste Sheikher i Negd, men erhållit till svar att densam-
me numera ej stode i någon relation med den inre öknen och
ej mer utöfvade något inflytande der, samt att han ej derföre
kunde genom att recommendera mig der utsätta sig för möjlig-
heten att se sin recommendation lemnad utan afseende. Detta
sammantaget med Kurdens mysteriösa och plötsligt beslutna re-
sa, den underliga pretext för hvilken han föregaf sig hafva an-
trädt densamma och den misstänkliga underrättelsen han er-
höll i An-nakhal att hans hustru ensam begifvit sig på återr
färd till Cairo utan att vi dock mötte henne på vägen, stärkte
allt den afvoghet och de misstankar, hvilka från första början
påträngt sig mig emot den för öfrigt fryntlige och godmodige
soldaten. Men jag vill dock hellre tro att jag gör min heder-
lige reskamrat orätt och söka grunden för mina misstankar mot
honom fastmer i den egna spökrädsla för spioneri, som de fle-
ste Européer taga med sig från sitt hemland på sina resor i
främmande riken. Huru helst härmed må förhålla sig, det tyckte
jag mig med säkerhet finna att hvarken han i något afseende
ansåg mig för någon farlig person eller att hans resesällskap
hit hade någon menlig inverkan på mina vidare färder. Med
fästets män var afskedet hjertligare och mindre ceremoniöst än

helsningen varit. Jag hade under min korta vistelse här vun-
nit deras välbehag och vänskap, som nu uttryckte sig blott i väl-
menta råd och förmaningar att ej bege mig för långt in bland
de vilde Beduinerne, utan hålla mig längs den Egyptiska pil-
grims-vägen ända fram till Al-Medlnå; men då jag år 1847 å-
ter passerade härigenom fick jag erfara deras välvilja i oupp-
hörliga frukoster, middagar och caffedrickningar, hvartill de hvar
och en i sin tur inviterade mig. Detta är ett charactersdrag,
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som Beduinen mer än någon annan har gemensamt med En-
gelsmannen, att aldrig glömma den som han en gång lärt sig
känna som en gentleman, och jag måste tillstå alt jag ingen-
städes blifvit välkomnad med så vänliga och fryntliga blickar,
sotn i ett ökentält, der jag efter en längre eller kortare skils-»
messa åter inträdt.

Det hade lidit långt på eftermiddagen och mina nye res-
kamrater påskyndade vår afresa med all den otålighet, som
utmärker Beduinen då han skall eller redan kommit ut på
väg. Lemnande den Egyptiska pilgrims-vägen åt venster togo
vi vår kurs härifrån ungefär i SSO. öfver slätten Wådi-1-Buruk.
Vi hade tvenne ök, hvilka buro, utom min packning som var
jemnt delad på dem båda, det ena mig och det andraden äldre
af mina begge följeslagare, som var Sheikh för Hefwy-sfammen
och hette Sdlim ben-Rnreikan 1. Dert tredje af vårt lilla säll-
skap, som hette Ahmad och var nära befryndad med Sheikhen,
gick mest efter min camel och dref den till jemn gång med
den andra för att sålunda kunna underhålla samtalet, som nä-

stan uteslutände fördes mellan dem båda och under hela vägen
sällan afbröts vidare än under natten. Jag kunde föga, eller
fastmera, alldeles ej deltaga deri, dels emedan det hufvudsak-
ligen rörde sig endast omkring deras närmaste slägt- och stam-
angelägenheter, dels emedan jag förstod deras dialect och de-
ras organ ännu mindre än mina förre följeslagares. Det oak-
tadt var isynnerhet Sålim outtröttlig att göra mig frågor beträf-
fande mina familjeförhållanden och det ej så mycket i afsigt
att utforska, såsom man kunde ha anledning att tycka, syfte-
målen med min resa, utan fastmera af det egna intresse ökne-
boen, liksom andra naturbarn, fäster vid dessa förhållanden
i allmänhet, antingen de röra honom sjelf eller andre; och som
hans frågor derom sedan upprepades af hvarje ny följeslagare,
jag erhöll, och blefvo ett stående samtalsämne, som den första
dagen af hvarje ny färd discuterades emellan oss med största
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grundlighet och intresse, tar jag mig friheten, här en gång för
alla, anföra hela conversationen i den form, i hvilken den van-
ligen fördes. — Men som Beduinen aldrig kan underhålla ett
samtal med någon hvars namn han ej känner, ehuru ej af sam-
ma orsak, som i så hög grad försvårar Svenskens sociala lif,
hvilken ej äger något allmänt antaget ord hvarmed han kunde
adressera sig till hvar och en person — ty Araben tilltalarutan
undantag sin nästa med Du — utan emedan characteren af hans
språk fordrar att oupphörligen upprepa den tilltalades namn,
måste jag förut korteligen underrätta läsaren om den förän-
dring mitt hade undergått i Orienten. Det är allmänt bekant
huru främmande nationer taga sig rättigheten att stympa och
förändra utländska namn för att göra dem uttalbara och be-
qväma för sin egen organ, och Europas mest bildade nationer,
Engelsmännen och Fransoserne, hvilka aldrig tröttna att utro-
pa sig sjelfve som culturens corypheer, långt ifrån att göra ett
undantag härifrån utmärka sig framför andra i denna konst. Så
kunde jag oaktadt alla mina bemödanden aldrig få ett Franskt
öra att höra sista bokstafven i mitt namn, utan det paraderade
öfverallt på diligence-, jernvägs- och ångbåts-biljetter under den
stympade formen Valy. Arabens organ utmärker sig genom
en djuptonighet och fyllighet, som i det den skarpt afsticker
mot spinkigheten i de Europeiska språken, gör den oförmögen
att uttala de sednares tunna och förfinade ljud och ger hans
pronunciation af ett främmande tungomål i allmänhet en viss
klumpighet och tunghet. Oaktadt hans genom ljudrikedomen
af sitt eget språk särdeles skarpa och öfvade öra, begagnar
han sig således dock af samma frihet som Europas folk att
lämpa främmande namn efter sin tunga, isynnerhet om, såsom
fallet är med mitt, de genom en ringa förändring låta hänföra
sig till något i hans eget språk vanligt stamord. Nu är ordet
Valy, mot hvilket Fransoserne behagade utbyta mitt namn, icke
allenast ett i Arabiskan mycket allmänt och under många olika
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betydelser förekommande ord, utan äfven ett isynnerhet hos
Turkar och andra Muhammedanska folkslag ofta begagnadt mans-
namn, ehuru de sednare förspinkiga det klangfullare Arabiska
uttalet deraf såsom Uali (Waly med Engelskt W) till Veli. Då
det nu är ett allmänt bruk och nästan en nödvändighet för alla
icke allenast Européer utan äfven Asiater och andre barbarer,
som äro bosatte eller längre tid resa ibland Muhammedaner, att
vara känd under ett för desses tunga lämpligt namn, tvekade
icke heller jag att vid min ankomst till Egypten bibehålla det
namn, hvilket Fransmännen gifvit mig, och gjorde mig bland den
falske Prophetens anhängare intet samvete af att frikalia mig
från de bemödanden jag för mine Christelige medbröder i det
då ännu loyala Konungariket i Europa underkastat mig, att
nemligen rätt tydligt söka uttala sista bokstafven af mitt namn;
jag var dessutom säker på att jag häruti ännu mindre kun-
de lyckas bland Araberne, hvilka, märkvärdigt nog, i sitt språk
äga intet af de tre consonanterne w, l, n sammansatt ord. Det
namn, hvarmed det ingeniösa Franska folket christnat mig, blef
således oåterkalleligen det, hvarunder jag äfven i Orienten må-
ste passera.

Men de bosatte Araberne hafva af sina finare bildade gran-
nar, Turkar och Perser, lärt sig artigheten att hvarken tala till
eller om någon utan att till hans egentliga namn vidfoga ännu
något epithet, som väljes olika alltefter det stånd och den na-
tion, till hvilken personen hör. Dock må vi ingalunda härun-
der tänka oss det utbildade rangsystem, som äger rum i våra
Europeiska stater, ehuru i sednare tider isynnerhet i Turkiet
ett sådant småningom börjat uppstå. De Arabiske stadsboem-
es calender känner i allmänhet blott följande titlar: Seyid,
Sheikh, Hdggi, Effendi och Khawdgé, af hvilka Araben med den
egna physiognomiska skarpsynthet, som utmärker honom och
nästan alla Orientaler, sällan felar att blott efter utseendet och
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vid första anblicken af en person ge honom det rätta. — Med
epithetet Seyid hedras egentligen blott de, som leda sina anor
från Prophetens slägt, och som endast desse ha rättigheten att
bära grön turban och de äfven sällan försumma att anlägga detta
utmärkelsetecken på deras höga börd, äro de på detta sätt lätt
igenkände; och den armaste såväl som den rikaste kallas och
omtalas företrädesvis med detta namn, om han vare sig genom
sin far eller sin mor härstammar från sin trosläras stiftare.
Äfven åtnjuta de i staten vissa praerogativer och kunna på visst
sätt häri såväl som i den misskredit och det sjunkna anseende,
hvari de småningom börja falla hos folket, jemföras med vår
adel. I denna betydelse begagnas detta ord dock blott såsom
ett specielt språkbruk i stället för det nästan vanligare ehuru
aldrig i tilltal brukade Sherif; dess egentliga bemärkelse är Herre
och nyttjas isynnerhet af Cairo-boerne, ehuru oftast med uttalet
Stdt d. v. s. min herre, lika ofta och vid lika olika tillfällen
som Monsieur af Fransoserne. Såsom ett sådant artighetsuttryck
begagnas det likaledes i städerne af hög och låg i tilltal så till
Derwishen som till Pashan utan afseende på hans anor, och
isynnerhet hör man det i qvinnornas mun nästan efter hvartan-
nat ord då de tala med det andra könet. Häremot svarar bru-
ket af femininum af samma ord i dess tvenne betydelser; Seyida
kallas en qvinna om hon leder sin börd från Propheten, och
med Sittt tilltalas i allmänhet hvarje ärbar hustru. En ogift
qvinna, som öfverhufvud kallas Bint d. v. s. dotter eller flicka,
har en främmande sällan eller aldrig tillfälle att tala med; ty
till dess hon blir gift, hvilket inträffar nästan utan undantag
med hvar och en och det vanligen redan mellan hennes B:de
och 12:te år, ser henne sällan någon annan än hennes när-

maste slägt.
Sheikh, som egentligen betyder gammal, har troligen i sitt

ursprung nyttjats för att beteckna den äldste i familjen, sjelfve
fadren och chefen för en nomad-stam, och begagnas äfven ännu
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af Beduinerne i denna betydelse ehuru utan afseende på per-
sonens ålder. På samma sätt beteckna stadsboerne dermed
föreståndaren för ett skrå och hvarje annan corporation t. ex.
garfvarnes Sheikh, stadsqvarterets Sheikh, moskéens Sheikh,
åsnedrifvarnes Sheikh etc, och sådane personer tilltalas då äf-
ven med detta namn. Sin ursprungliga betydelse af gubbe har
ordet äfven i vissa fall bibehållit i språket, så att en mycket
gammal man, utan afseende på hans stånd eller vilkor, ganska
ofta betecknas dermed; då deremot det Turkiska Ikhtiiar hos
de fleste Araber, till och med hos flere Beduin-stammar i Negd,
börjar bli allmänt för att beteckna en mogen man, hvilken man
för hans moraliska character är skyldig aktning och vördnad.
Såsom vårt gubbe nyttjas sedan ordet Sheikh, mera på skämt
eller i vredesmod, som tilltal till nästan hvarje man äfven den
minsta gosse. Men oftast och vanligast begagnas det dock ge-
nom ett specielt språkbruk såsom namn och tilltal till en lärd
man, ehuru den grad af lärdom, som erfordras för att anses
värdig denna titel, ingalunda är högt anslagen. I Egypten och
andra Turkiskt-Arabiska länder bära förnämligastJ£ur'dn-läsarne
detta namn d. v. s. de som känna hela den heliga boken u-
tantills och på det Muhammedanerne egna recitationssätt mes-
sande kunna föredraga densamma. Desse utgöra isynnerhet i
Cairo ett ganska talrikt skrå, som inom sitt sköte räknar mån-
ga unga män af ej mer än 16 års ålder, lytte af alla slag men
framförallt en otalig mängd af blinde, och ehuru deras lärdom
består i föga annat än en från barndomen handtverksmässigt
inpräglad och sedan nästan på lika sätt frammessad utanlexa af
denna bok, utan' någon critisk kännedom om innehållet, tillag-»
ges dem allmänt äretiteln Sheikh. De ha vanligen en egen
min och en egen hållning samt vagga hufvudet vid recitationen
af Kur'ån alltid, men ofta äfven vid andra tillfällen, i en egen
rullande rörelse, som gör dem lätt igenkännelige, och det hu-
moristiska Egyptiska folket tar sig af deras många egenheter
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anledning att på mångahanda sätt bedrifva skämt och gäck med
dem ' *), ehuru de, för att så säga, äro dess religionslärare
och på sätt cch vis kunna jemföras med våra prester. Som
Kur'ån är den hufvudsakliga grunden för all Islamitisk bildning
och, såsom vår Cateches eller Bibel, den första bok, som sät-
tes det uppväxande slagtet i händren, är ungdomens första upp-
fostran vanligen alltid anförtrodd åt desse Sheikher, af hvilka
flere anlägga egna skolor, till hvilka det fattigare folket för en
högst ringa afgift af några kopek i veckan sänder sina barn;
andre engageras af de rikare att i deras hus dageligen lära bar-
nen uppskrifva och läsa utantills några rader ur denna bok.
De som dock förnämligast betecknas med namnet Sheikh bland
de bosatte Araberne och af alle äro de mest värdige att bära
denna titel, äro de egentlige Skriftlärde, hvilka icke allenast känna
Kur'ån utantills utan äfven tolkningen af densamma jemte tra-
ditionerne af deras Prophet och den hufvudsakligen på dessa
tvenne grunder byggda Muhammedanska jurisprudencen. Det
är till dem folket vädjar vid sinsemellan uppkomna tvister, vid
arfskiften, vid äktenskaps ingående och upplösning samt alla an-
dra så religiösa som juridiska frågor. Desse äro de egentlige
lärde, cAlim pl. cUlemd, bland hvilka regenterne välja Méfti
och Kådi för de fyra orthodoxa secterne i Islam och utse den
conseil, som de ofta, ehuru godtyckligt, rådfråga i folkets an-
gelägenheter. Utom jurisprudencen, som i alla afseenden nu-
mera åtminstone är den vigtigaste och derjemte den enda in-
dragtiga lärdomsgren i de Muhammedanska länderne, bedrifvas
grammatikaliska studier af det gamla språket och, ehuru i ganska
ringa grad, af så kallade humanistiska vetenskaper, hvilka sed-

*) En Arabisk vers lyder ungefär så:
Han håller boken och rör på hufviTt
och mumlar mellan läpparne, att låta
folket tro han är en lärd,
och knappt sitt Fader vår han kan framtåta.
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nare dock bestå i föga annat än en högst ytlig kännedom af
några få den äldre litteraturens skalde- och vitterhets-alster.
Men med undantag af de nu nämnda eller dermed nära sam-
manhängande jemte några få andra dock mera imaginära ve-
tenskaper, såsom Alchymie, Drömtydning, Necromancy etc,
hvilka ännu stå i stort anseende hos Muhammedanerne, råder
hos dem en stor okunnighet och liknöjdhet för all annan kun-
skap, och alla philosophiskt-historiska, naturhistoriska och ma-
thematiska studier hvarken aktas eller idkas af dem. Äfven
behedras blott de som bedrifva sådana hos dem gällande kun-
skapsgrenar med titeln Sheikh, men, såvidt jag vet, aldrig
de som, enligt det nya af Muhammad cAly i Egypten inför-
da uppfostringssätt, i hans till en del ännu beståndande skol-
inrättningar invigas i Europeiska språk och vetenskaper. Detta
såväl som alla andra slag af Sheikher bära nästan uteslutande
turban och åtskilja äfven vanligen de olika graderna af sitt
Sheikhskap genom vidlyftigheten och formen af denna hufvud-
bonad. Gerna ger man ej heller någon annan än en infödd
Arab titeln af Sheikh och vill man tillägga dem vidare någon
grad af aktning eller förtrolighet, vidfogar man dertill "min her-
re," "min farbror," så att det vanliga tilltalet till sådane lärde
Sheikher hos de Arabiske stadsboerne är: "min farbror, herr
Sheikh!" l Turkar och Perser, om de ock höra till de lärdes
stånd och bära turban, betecknas högst sällan af Araber med
namnet Sheikh, men väl har jag hört från aflägsnare Muham-
medanska länder komne främlingar, såsom Chinesare, Bukha-
rer, Indianer och andre, af dem behedras dermed. — De förre,
isynnerhet Turkarne, tituleras vanligen utan afseende på det
stånd, hvartill de höra, af Araberne med Efendi, ett ursprung-
ligen Grekiskt ord [ctv&évTijc)* som Turkarne upptagit i sitt
språk för att dermed i allmänhet beteckna vårt Herre och se-
dan specielt nyttja såsom en titel på Lärde, Lagfarne samtKyr-
kans och Statens tjenstemän. Desse bära ock vanligen den
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Turkiska drägten af kort jacka, eller surtout med ståndkrage,
oformligt vida böxor nedom benen, tätt åtsittande gamascher
och, såsom det mest utmärkande i deras klädsel, den röda
Turkiska mössan utan någon turban lindad derom. Som Turkar-
ne äro de talrikaste främmande i Egypten och andra under Sul-
tanen lydande Arabiska länder, hafva infödingarne så vant sig
vid denna titel, att de framför alla andra begagna den icke al-
lenast för alla Muhammedanske utländningar utan äfven för de
Araber, som anlaggt den Turkiska drägten; och den har på sätt
och vis blifvit en äretitel som de underkufvade ge sina beseg-
rare och begagnas till och med om och inför de styrande Pa-
sharne. Stundom plägar man, ehuru på det hela dock mera
sällan, för att uttrycka en högre grad af aktning tilldela äfven
inhemske turban-klädde Sheikher denna titel, isynnerhet om de
öfva någon konst, som ursprungligen ej är Arabisk t. ex. Ca-
ligraphie, eller stå i närmare och förtroligare umgänge med
Turkar. Detta var ock nu den titel som, oaktadt den inhem-
ska Sheikh-costym jag från början anlaggt, vid min första an-
komst till Egypten allmänneligen af det Arabiska folket häng-
des efter mitt namn; ty min Europeiska ansigtsfärg och hela
hållning voro då ännu för mycket afstickande för att göra ett
misstag i afseende på min person möjligt; men sedan jag från
min första resa i öknen återkommit till Cairo, och under de två
år jag då vistats bland Araber hunnit mera tillegna mig deras
utseende och seder, blef den förnämare Turkiska titeln utbytt
mot den förtroligare inhemska och gemenligen tilltalades jag se-
dermera åtminstone af obekante med titeln Sheikh, satt fram-
före mitt namn. Men mina närmare bekante, som kände mitt
ej-Arabiska ursprung, bibehöllo allt framgent den främmande
titeln efter mitt namn och lade dertill ännu framför detsamma
den bland alle Muhammedaner ganska brukliga af Hå gg.

Detta är ett rent Arabiskt ord, som svarar mot vårt pil-
grim och egentligen nyttjas som epithet åt den, som redan full-
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bordat sin heliga vallfart till Mekka. Men som denna är en af
de i Kur'ån påbudna fem hufvudsakliga religionspligter, hvilken
det åligger hvarje Muhammedan, som kan bestrida omkostna-
derna af resan, att åtminstone en gång i sitt lif utföra, och
största delen af de resande Orientaler, som ses i de Arabiskt-
Turkiska provinserna, genomfara desamma hufvudsakligen blott i
afsigt att genom dem begifva sig till den heliga staden, ge Ara-
berne oftast hvarje Muhammedan vare han inföding eller främ-
mande, för hvilken de ej finna något lämpligare epithet, med
förutsättning att, om han ej redan uppfyllt detta bud af sin
religion, han dock har för afsigt att med det första möjliga
göra det, titeln af Hågg framför hans namn. Men ett oefter-
gifligtvilkor derför är att han bekänner sig till den Islamitiska
tron, och Muhammedanerne tadla strängt och hånande de Orien-
taliske och andre Christnes bruk att med detta namn beteckna
sådane bland sig, som gjort vallfarten till Jerusalem. Som dock
resan till Mekka för aflägsnare boende Muhammedaner är förbun-
den med stora kostnader och svårigheter, händer det att jemfö-
relsevis ganska få af desse ha tillfälle att besöka "Herrans hus" i
denna stad, och till följe deraf är hos dem denna titel ansedd
såsom högst ärofull och hedrande samt tillagges ej gerna någon
annan än den, som antingen sjelf utfört denna eller, hvilket
äfven anses uppfylla allan rättfärdighet, bekostat någon annan
för att i sitt namn verkställa densamma. Isynnerhet lägga
Perserne stor vigt icke allenast på den egentliga vallfarten till
Mekka utan äfven på andra fromma besök af sådana plat-
ser, der såsom helige ansedde och till en del såsom Helgon
och förmedlare emellan Gud och mcnniskan af dem anropa-
de och tillbedde personer ligga begrafne, och få finnas bland
dem, som ej pilgrimat till åtminstone någon af deras för-
nämste martyrers grafvar i staden Mäsh-häd Aly eller Nagaf,
som den äfven kallas, Kärbelå och Mäsh-häd i Khorasan.
Alltefter den plats han besökt tillagges hans namn äretiteln
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Nagafy, Kärbeldy eller Mäsh-hädy; men en Mekka-pilgrim bi-
bibehåller äfven bland dem alltid sitt namn af Hågg. Detta
sednare är det enda som Araberne känna och ehuru äfven de
äga sina Helgon, till hvilkas grafvar de vallfärda, anse de ej ett
sådant besök för så förtjenstfullt att de skulle tillägga någon i
anledning deraf ett specielt epithet. Som dessutom för Ara-
berne pilgrimsresan till Mekka är jemförelsevis lätt och antalet
af sådane, som fullgjort denna religionspligt, till följe deraf
bland dem vida större än bland andre Muhammedaner, fästa
de mindre vigt och ära vid denna titel. Som jag från början
bland de Muhammedanska bekantskaper jag gjorde i Egypten
alltid uppgaf hufvudafsigten med min resa vara, att besöka
JKacbé i Mekka, gåfvo de mig genast titeln af pilgrim, och jag
var allmänt känd bland dem under namn Hågg Waly eller så-
som man der vanligen uttalar det Hågl Waly, hvarefter de som
ville visa sig rätt artige ännu tillade det Turkiska Efendi.

Återstår oss ännu att i korthet ange bruket af titeln Kha-
wågé, hvars betydelse i Persiskan, ur hvilket språk det är lå-
nadt, ursprungligen synes ha svarat mot den af det Arabiska
Sheikh; numera nyttjas det af Perserne, ehuru uteslutande med
uttalet Khodja, oftast blott såsom en äretitel framför en aktad
persons namn och specielt för att beteckna en rikare köpman;
och i denna sednare betydelse har det, med den först an-
förda pronunciationen, öfvergått till Araberne. Utan afseende
på den nation eller religion, hvartill han hör, ge de en hand-
lande, som drifver en större och vidsträcktare rörelse, denna
titel; men som de fleste män, hvilka först idkade detta kall
i Orienten, troligen voro Christne och Judar, såsom fallet ännu

är i våra dagar, har man småningom börjat förena dermed be-
greppet af religion, och tillagges numera hvar och en, som be-
känner sig till någondera af dessa tvenne läror utan afseende
på de göromål han drifver eller det land hvarifrån han här-
stammar, så i tilltal som titulatur, detta namn. Och som hvar-
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ken de ene eller de andre, såsom bekant är, hittills lyckats
förvärfva sig någon särdeles hög grad af välvilja och förtroen-
de bland de Muhammedanska folken, är det icke utan en viss
nuance af missaktning som Araberne uttala detta ord, så att det
från en äretitel, som det ursprungligen äfven hos dem var, nu-
mera på samma sätt som orden Christen, Jude och Frangi öf-
vergått nästan till ett föraktlighets-uttryck. Om och till en Mu-
hammedan nyttja de det sjelfve aldrig vidare än i den ofvan
antydda ärofulla bemärkelsen; men de äro deremot outtröttlige
att upprepa det då de tala med Européer. Det är utom or-
det Bey, med hvilket blott de förnämste såsom Sändebud och
stundom General-consuler behedras, den enda och den allmän-
naste titel Araberne ge oss; ty ehuru det Franska Monsieur, i
den Arabiska organen förklumpadt till Mosiou, numera så i skrift
som tal af Levantiner, bekante med vår civilisation, med våld
vill påtvingas dem såsom en titel för Européer i stället för det
mer vulgära Khavvågé, är det långt ifrån att ännu ha vunnit
burskap i språket. — Dessutom begagna innevånarne i de större
Turkiskt-Arabiska städerna de tvenne orden Hadrat och Gendb,
med andra persons pronomen antingen i singularis eller plura-
lis, såsom tilltal till personer, hvilka de vilja visa en viss akt-
ning. Ehuru ursprungligen rena Arabiska ord, det förra med
betydelsen af närvaro, det sednare med den af sida, härleder
sig bruket af desamma såsom tilltal först från Perser och Tur-
kar. Desse synas först hafva tillaggt dem Guds och Sultanens
namn, ungefärligen såsom vi säga Herrans och Kejsarens Ma-
jestät; sedan ha de med det ödmjuka trälsinne, som i allmän-
het utmärker den Orientaliske stadsboen, användt dem inför hö-
gre uppsatte personer, och sålunda har Araben lärt sig bruket
af dessa ord i denna bemärkelse. Men som denne i allmänhet
gör mindre skilnad mellan hög och låg än hans öfrige trosför-
vandter, begagnar han dem så mycket frikostigare och oftare.
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Isynnerhet i Damascus hör man redan nästan hvar man behe-
dras med titeln Hadratak d. v. s. Din presence eller Din hög-
het och Gendbak d. v. s. Din sida eller Din eminence, och för
större artighets skull förenas ofta begge orden och det säges

Hadrat Gendbak d. v. s. Din höghets eminence. Men der-
emot hafva Araberne urskilning nog att ej använda något af
dessa ord såsom tilltal eller namn på det Högsta Väsendet.— Med
tillhjelp af dessa titlar, af hvilka valet vid hvarje särskildt till-
fälle i allmänhet är ganska lätt, kan man underhålla långa sam-
tal med en Muhammedan och länge vara bekant med honom
utan att känna behofvet af att veta hans namn. Annat är för-
hållandet i öknen.

Den äkte Beduinen begagnar af dessa titlar ej några andra
än den af Sheikh och Hågg och äfven dessa tvenne högst säl-
lan. Ett undantag göra dock de, som nomadisera på gränsor-

na af cultiverade länder och af sina bosatte grannar jemte mån-
ga oseder lärt sig äfven större ödmjukhet och artighet. Men
som i sådana saker gemenligen den finare takt, hvilken utmär-
ker stadsboen, brister dem, såsom landtfolk i allmänhet, använ-

da de dessa ord utan urskilning och hopa ofta dem allesam-
mans i samma mening på en och samma person. Äfven ha
de Beduiner, som bo omkring de stora pilgrims-vägarne och tje-
na karavanerne till escort genom öknen, genom den beröring
hvari de i anledning häraf komma med de Turkar, hvilka i
Sultanens namn anföra tåget, lärt sig att i sina ofta ganska
vidlyftiga transactioner med desse begagna titeln Efendi, och
detta ord har blifvit deras tunga så vandt och lätt att de till
och med stundom gifva det åt sina söner såsom eget namn. Men
såsom en titel ge de det endast åt Sultanens och Pasharnes
tjenstemän; alle andre i karavanen, vare de Araber eller främ-
mande, tilltala de vanligen med Hågg; och äfven detta ej så myc-
ket af artighet, som fastmera derföre att de vanligen ej känna
den främmandes namn. Sinsemellan begagna Beduinerne aldrig
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någon sorts titulatur i samtal, sin stamchef benämna och om-
tala de med epithetet Sheikh, hvilket hos vissa stammar i Negd,
som bekänna sig till Wahhabismen, stundom utbyts mot det
förnämare klingande Emir; hufvudet för sin puritaniske sect
kalla desse Irnäm, som i sig förenar icke blott den högsta både
politiska och religiösa makt utan ock öfverherrskapet öfver hela
Negd. Sina religionslärare, som vid bönemes förrättande stå
framför den öfriga församlingen och hålla Fredagens predikan,
beteckna de med namnet Khatib i stället för det hos stadsboer-
ne vanligare Imåm, och fromme i deras jurisprudence kunnnige
män med Mutawwa*) men äfven desse personer tilltalas vanli-
gast blott med deras egna namn och de förekomma i sjelfva
verket endast i byarne, ty de kringstrykande nomaderne äga inga
religionslärare och inga lagfarne män. Äfven äger hos dem
ingen ståndskilnad rum, hög och låg, fattig och rik lefva öf-
verhufvud på samma förtroliga fot med hvarandra. — I sitt eget
land känner Beduinen blott sig sjelf, den frie nomaden som lef-
ver af röfveri och plundring, dem han föröfvar mot fiendtliga
stammar och främmande som genomresa hans land, och af si-
na hjordar, hvilkas förökande han väntar af Herren; och emot
sig sätter han klassen af de få arbetare, som under hans skydd
bosätta sig i byarne af hans land, och hvilka han föraktar och
räknar till en annan race än sin. De utom hans land boende
nationer, med hvilka han förnämligast kommit i beröring, delar
han hufvudsakligen i tvenne klasser: de jordbrukandeFelldherne
och de af regeringen besoldade tjenstemän, hvilka sednare han
betecknar med namnet Dawldny. De förre äro hans naturlige
fiender, hvars egendom han anser sig berättigad att röfva, hvar-
helst han kommer öfver den, så framt de ej genom frivilligt
erlaggd skatt köpa sig skydd och räddning undan hans plun-
dringar eller sjelfve utbildat mod och styrka nog att möta
hans våld och qväsa hans öfvermod eller ock, såsom fallet nu-
mera är i Egypten, af Pasharnes stridsmän försvaras mot hans
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öfverfall. Men hvilken bom än blir satt för hans öfverdåd,
kommer troligen aldrig det hat att slockna, som han 4)är i sitt
hjerta till den fredlige jordbrukaren, och den ton af förakt
att mildras, hvarmed han uttalar ordet Fellåh, som i hans språk
blifvit ett af de svåraste öknamn. Af den klass han betecknar
med namnet Dawlåny har han hufvudsakligen lärt sig känna
blott krigare, hvilka han anser befryndade med sig sjelf genom
gemensamheten af det handtverk de båda, om ock på olika
sätt och ofta nog såsom fiender till hvarandra, bedrifva. Ehuru
han ej hyser för dem samma aktning och vänskap, som för
sitt eget fria slägte, bär han mot dem dock ej det oförsonliga
hat och förakt Fellåhen har af honom att röna, och till hvilken
nation de än må räkna sig förskaffa dem deras stånd och cha-
racter en viss grad af respect, om de ock ej kunna skydda dem
mot de plundringar, som öknens son anser sig äga en naturlig
rätt att föröfva mot hvar och en främmande. Men i tilltal till
sådane personer uttrycker han ej sin aktning för dem med nå-
gon sorts titulatur; och alla dylika termer och artighetsuttryck,
hvarmed de Orientaliske stadsboerne såväl som Européerne
pryda sitt samtal, strida fullkomligen emot Beduinens character
och lynnet af hans språk.

Nomad-convenancen fordrar helt andra medel att lifva sam-
talet och att uttrycka den välvilja och aktning den talande har
för den tilltalade. En hufvudsak härvid är att tidt och ofta
upprepa den sednares namn och vid tillfälle foga dertill utropet
"vid Gud!" (Wallah) eller någon annan försäkringsformel, och till
följe af detta bruk är det svårt eller omöjligt att underhålla ett
längre samtal med en Beduin utan att känna hans namn. Bland
de första frågor han gör en främmande, med hvilken han ser
sig komma att tillbringa någon längre stund i sällskap och
samtal, är derföre vanligen denna: "hvad är ditt namn?" 1, utan
att dertill foga epithetet af högtäradt, som Egyptierne sällan
utelemna. Beduinen besvarar frågan helt enkelt med att uppge
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sitt namn; men den artige stadsboen, isynnerhet Syriern, till-
kännager gerna sin ödmjukhet med tillägget: "din slaf så och så."
Men i detta upprepande af en persons egna namn ligger ännu

föga uttryck af förtrolighet och aktning; det utgör fastmera ett
språkbruk, som blifvit Beduinen lika nödvändigt som det ide-
liga upprepande af Monsieur för Fransosen. Det är bekant att
de Islamitiska folken, liksom flere andra Orientaler, utom det
egna namn hvar och en individ äger, dertill ännu foga det af
fadren, hvilket ungefärligen svarar emot vårt familjenamn, så
att en person som t. ex. heter Muhammad och härstammar
från en fader med namnet Ahmad, gemenligen kallas Muham-
mad Ahmads son, eller såsom Beduinerne vanligare förändra
phrasen med utelemnande af det sista ordet och med artikeln
satt framföre fadrens namn Ahmaden Muhammad l. Detta är

det vanliga och enklaste sättet i tal och skrift hos Muhamme-
daner att beteckna och urskilja en person; men vare sig för
att undvika förvexling, som af detta beteckningssätt kunde upp-
stå, eller af den kärlek till slägtregister, för hvilken isynner-
net Araben är känd, plägar man, hufvudsakligen dock endast i
skrift, till detta namn ännu vidare foga farfadrens och andra för-
fäders ända upp i aflägsna led med ordet "son" stäldt framför
hvart och ett af dem, och häraf uppkomma de radlånga namn
eller rättare stamtaflor, som möta oss nästan på hvarje sida af
en Muhammedansk författare vid uppgiften på en historisk per-
son. Dessa namn förlänga de än vidare med tilläggandet af
allehanda epitheter, bildade för att antyda någon antingen be-
röm- eller tadelvärd egenskap som utmärker den omtalade per-
sonen, och dessa epitheter, som kunna vara antingen enkla ord
eller sammansättningar, öfvergå sedan till namn kända under
benämningen af lakab, och ytterligare fogar man härtill ännu

namn efter det land och det landskap, hvarifrån personen här-
stammar. Sådana namn jemte andra epitheter, som ide Isla-
mitiska språken ofta hopas på hvarandra lika osmakligt som
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i Latinet de beryktade superlativerna, begagnas dock vanligast
blott i skrift. ■— I tilltal undviker dem stadsboen lika mycket
som Beduinen; den förre begagnar i deras ställe de ofvan-
anförda namnen, den sednare deremot begagnar andra un-
der benämningen kunjd kända binamn, som alltid äro sam-
mansättningar, i hvilka det första ordet är fader eller broder
för en man, och moder för en qvinna. Alltefter det äldsta el-
ler mest älskade barn en man eller qvinna äger, kallas han fa-
der och hon moder för ett sådant barn, så att om det t. ex.
är en gosse och heter Ahmad, fadren tilltalas med namnet
Ahmads far och modren med det af Ahmads mor. I enlighet
med det stora företräde Orientalern i allmänhet tillerkänner det
manliga könet framför det andra, väljes helst och vanligast en sons
namn för att bilda sådana sammansatta binamn; men stundom
händer det ock att föräldrarne, isynnerhet fadren, till en för
skönhet eller andra särdeles utmärkande egenskaper allmänt känd
och berömd dotter benämnas efter henne. Så påminner jag mig
en af 2?efo/-stammens hufvudchefer, som egentligen hette cAMI,
hvilken öfverallt bland kringboende nomader var nästan uteslu-
tande känd under namnet af Amshås far efter sin förstfödda
dotter Amshå, som i sjelfva verket var en af de skönaste
och älskvärdaste qvinnor jag någonstädes sett. Deremot kan
jag ej påminna mig det jag någonsin hörde hennes moder be-
nämnas efter henne, utan erhöll hon utom sitt egentliga namn
Thurayd i förtroligare tilltal vanligen det af Khalafs mor efter
en yngre son, som hon framfödt efter Amshå. Detta bruk att
ge föräldrarne binamn efter något af deras barn är så allmänt
bland alla Beduiner att närmare bekanta och vänner icke ger-
na utan att begå en ohöflighet kunna tillfala dem med något
annat; och äfven främmande göra sig vanligen genast bekante
med desamma isynnerhet om de ha någon gunst att utbe sig
eller annars anse sig böra använda smekande och förbindliga
ord emot en person. Ofta hör man en främmande som ej kän-
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ner den tilltalade personens binamn hjelpa sig ur sin förlägen-
het genom att på måfå bilda ett sådant med något vanligt gos-
senamn; eller upprepar han i sitt tilltal orden: "vid Gud, du
fader af " och stannar här tvärt i väntan på att den till-
talade sjelf eller någon som möjligen är närvarande måtte com-
plettera phrasen. Detta uraktlåtes ock sällan, likasom i det
förra fallet det falska namnet vanligen alltid rättas, utan att å
någondera sida derigenom någon förolämpning anses gjord. Af
en stadsbo eller annan utifrån kommande främling väntar Be-
duinen lika litet iakttagandet af detta som af andra i hans land
gällande bruk och han är i detta afseende mera tolerant än nå-
gon annan nation; men han finner sig kanske än mera smickrad
att af en sådan tilltalas med ett namn som påminner honom
om hans familj och specielt om den medlem deraf, hvars fader
han anser som sin högsta lycka och ära att vara. Åtminstone
vet jag mig ganska ofta genom iakttagandet af denna artighet
hafva afvunnit mången styfsint Beduin välbehag, och i det be-
röm hvarmed han recommenderat mig hos de sina har sällan
denna omständighet blifvit glömd att omnämnas.

Sådana binamn äro äfven bland de bosatte Araberne mer
eller mindre kända och begagnade, ehuru de ingalunda använ-

das så ofta och så regelrätt hos dem som hos Beduinerne, hos
hvilka sednare de blifvit nästan en nödvändighet i samtalssprå-
ket. Hos de förre tilltalas dock allmänt mödrarna med sådana,
och man hör Ummi Hasan, Ummi cAly d. v. s. Hasans moder,
cAlys moder och andra dylika, nästan lika ofta som egentliga
qvinnonamn, då i tilltal till män de ofvananförda titlarne ut-
trängt de förtroligare binamnen. Deremot äro de ofvanantydda
sammansättningarne som bildas med ordet broder, satt framför en
älskad och aktad systers namn, såvidt min erfarenhet sträcker
sig, uteslutande i bruk endast hos innevånarne i Negd och möj-
ligen hos några deromkring nomadiserande stammar. Här äro
de mycket allmänna och begagnas företrädesvis af yngre män,
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t. ex. vid anfall, som göres på fiender, såsom utrop och upp-
maning till tapperhet, såsom uttryck af hat mot personer eller
hämd som lofvas i anledning af en förolämpning, och vid alla
andra tillfällen af mod och kraftyttring. Det är ofta putslustigt
att höra huru Beduinen stoltiserar och yfves med sådana ut-
tryck, ungefärligen som Svensken med "den nordiska kraften,"
och till och med små gossar hör man ofta i sina lekar och
sitt gräl med stolthet eller i vredesmod kalla sig en sådan och
sådan systers broder. I tal och skrift nyttjas de mera sällan,
vanligen blott i det poetiska språket, och hos stadsboer kan
jag aldrig påminna mig ha hört dem. Men detta är en natur-
lig följd af qvinnans ställning i allmänhet och den olika grad
af aktning hon äger hos de ene och de andre. Ehuru systern
enligt häfdvunnen lag i öknen inga juridiska rättigheter har och
t. ex. icke tager arf med bröderne, njuter hon af dem i mora-
liskt hänseende en vida högre aktning och kärlek än den af
den Muhammedanska jurisprudencen mera gynnade qvinnan i
staden. Att en qvinna skulle yfvas öfver att vara syster till en
berömd och utmärkt broder, höres väl ock här och der bland
Araber; men att hon skulle taga sig sjelf eller af andra erhålla
ett namn, som häntydde derpå, har jag ingenstädes erfarit.

Efter dessa anmärkningar torde det samtal, som börjades
mellan Sålim och mig genast vid vårt uttåg från An-nakhal,
blifva läsaren fattligare och jag går nu att anföra det i den möj-
ligast trogna form, hvari det fördes. Sedan vi både jemnkat
oss i beqväm ställning på våra sadlar och med en omtänksam
blick på våra ök och deras packning försäkrat oss att de voro
jemnt och väl lastade, hvilket alltid är en Beduins första om-
sorg, ställde Sålim till mig utan vidare omsvep frågan: "hvad
är ditt namn, min kamrat?" * Jag svarade enligt det Egypti-
ska modet: "Pilgrim Waly;" ty mitt öra fordrade att framför
det korta och mångtydiga namnet sätta ett epithet, som när-

mare bestämde dess betydelse, ehuru jag väl visste att detta ej
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var enligt nomadens språkbruk. Sålim förundrade sig öfver detta
ovanliga och hos Araber i sjelfva verket kanske aldrig begag-
nade namn och tillade: "huru kan du ha ett sådant namn?!
kalla dig hellre cAbdu-l-Waly." Samma anmärkning hade de
förre Beduinerne, som följt mig från Cairo till An-nakhal, gjort
och verkeligen alltid tilltalat mig med det sednare namnet un-
der hela vägen. — För att ge dem af mina läsare, som ej
känna betydelsen af det Arabiska ordet Waly, ett begrepp om
olämpligheten af detsamma såsom eget namn och det anstötli-
ga ett Arabiskt öra finner deri^ måste jag upplysa derom att
det i språket allmänt nyttjas såsom ett epithet på det Hög-
sta Väsendet och utgör ett af de 99 "fullkomlighets namn," 1

som Muhammedanerne tilldela Herren* Han kallas Waly d. v. s.
Allskyddare, Allhjelpare, i sin egenskap af att alltid vara den.
nödställde nära och till hands; likasom åter i omvänd betydelse
samma ord nyttjas för att beteckna en man, hvilken genom from
och helig vandel närmat sig Herren och blifvit upptagen i hans
särskilda vård och skydd, och derföre af folket anses såsom ett
Helgon och såsom en förmedlare mellan Gud och menniskah.
I hegge betydelserna är det allmänt bland alle Araber och be-
gagnas troligen med afseende härå, såvidt jag vet, af dem al-
drig såsom eget namn. Men Turkar och Perser finna intet an-
stötligt häri utan använda det ganska ofta, i analogie med andra
af Herrens 99 epitheter t. ex. cAly och Kerim, såsom mans-
namn. Härom underrättade jag ock Sålim och lät honom för-
stå att i mitt hemland bakom Egypten detta var ett ganska
vanligt namn; men att, som det stötte Arabens öra, jag gerna
ville beqväma mig till att ändra det till cAbdu-l-Waly d. v. s.
Allskyddarens tjenare, hvilket ock jäg i sjelfva verket fann lämp-
ligare och anständigare för en rättrogen Herrens tillbedjare.
cAbdu-l-Waly, med accenten på « efter Beduinens språk-gehör,
blef således det namn jag sjelf framdeles alltid uppgaf mig ä-

ga och hvarunder jag allmänt var känd i öknen.
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Sådana namn bildade af ordet cAbd tjenare eller slaf, satt
framför något af Herrens epitheter, äro dessutom hös alle Mu-
hammedaner icke allenast de nomadiserande utan äfven de bo-
satte mycket vänligt förekommande egna namn. I enlighet med'
en utsago af Propheten, som förklarar de namn vara de bästa
och lämpligaste, hvilka bildas af stamorden hamad låfsjun ga,
beprisa, och *abad tjena *, dyrka, pläga hans följeslagare före-
trädesvis benämna sina barn med deraf härledda eller samman-
satta ord, och så uppstå namnen : Muhammad, Ahmad, Hamddn,
Humeid, Hammdd, MahmCtd, * Abdl Allah, 'Abdu-UKertm, KAbdu-lr-
Wdhid, 'Abddn, 'Übeid, cAbbdd med flera dylika, hvilka äfven
den i Islamitiska folkslagens historia minst bevandrade igenkän-
ner såsom de hos dem vanligaste mansnamn. Men dessa tven-
ne begrepp äro ock grundpelarne för Muhammedanemes reli-
gion, liksom de äro grunddragen i deras character. Menniskan
är hos dem den slafviske tjenaren, som blott genom låf och
pris kan blidka sin himmelske såväl som sin jordiske Despots
stränghet; kärlekens princip.har ej genomträngt hvarkeri deras
religion eller deras sinne. Också äro dessa namn jemförelse-
vis mera i bruk i städerne och byarne, der den Islamitiska re-
ligionen såsom lära och yttre ceremoniel cultus i allmänhet
blifvit ensidigare utbildad än hos de egentlige Beduinerne, hos
hvilka dess ursprungliga anda ännu kanske renare fortlefver.
De sednare taga hellre namnen för sina barn från begrepp, som
stå i närmare förhållande till deras nomadlif, af tillfälligheter
som inträffa vid deras födelse eller af egenskaper, som de anse
höfvas en man och derföre hoppas i framtiden skola utbilda
sig hos deras afkomma. Ett af de begrepp, hvaraf de vanli-
gast bilda sina namn, är det att vara helbregda, räddas och
skyddas undan olycka, det Arabiska sdlim; derifrån härledas
de hos alle Muhammedaner, men isynnerhet Beduinerne, så
ofta förekommande: Sdlim, Suleim, Sellm, Salman, Suleimån,
det qvinliga Salmå etc. Och i ett lif, som är så omhvärft af



115

faror och vådor som nomadens och der chancerna äro så få
att undkomma dem, är det naturligt att begreppet af räddning
och Herrens skydd står högst i menniskans sinne. Det med
det förra nära beslägtade begreppet att vara eller blifva lycklig
är likaledes ett, hvarur de gerna härleda namnen för sina söner
t. ex. Sacad, As cad, Sa rddn; eller de hantyda med dem på den
gåfva och den välsignelse, som de anse Herren ge dem i deras
afkomma t. ex. cAtä, 'Atiyd, Zeid, Zeiddn, Khalaf, Kheir Allah.
Är barnet födt på en regnig dag, för det ofta namnet Muteir,
Muteirdn, eller under en betesrik vår Rabf, Rubef* eller på en
Thorsdag eller Lördag, hvilka båda äro lyckliga dagar i Bedui-
nens calender, Khamfs, Sabt, Sabtan, Subeitån; eller det kallas
ett lejon, Asad, SaV, Subeic, eller en varg Dhab, Dhubei, en

örn tAkäb, för att antyda det mod föräldrarne hoppas skola ut-
bilda sig hos detsamma, eller i samma afseende dén beslutsam-
me Hazim, Hazzäm, Huzeyim etc, den förståndige cAkil, %Vkeil
etc. — Men det blefve för vidlyftigt och tröttsamt att uppräk-
na flera af de bland Beduinerne vanligast förekommande egna
namn; läsaren sér häraf att mitt äfven efter den förändring det
undergått redan på de första dagarne i Öknen, ehuru fullkom-
ligen (i analogie med den Arabiska nomenclaturen) arabiscradt,
dock ej var något af de hos nomaderne brukliga. Så mycket
bättre passade det ock derföre för en främmande, hvarför jag
naturligtvis ännu för en lång tid bortåt måste passera.

Den nästa fråga Sålim ställde, bestod blott i ett utrop af
det namn, hvarmed vi sålunda kommit öfverens att jag borde
kallas. Det vanliga Beduin-svaret på ett sådant utrop är: "jag
är till hands, till din hjelp" l ; ty i öknen tänker man sig vid
hvarje rop och hvarje kallelse genast en fara vara å färde, och
pligten fordrar af en vän att obetänkt och oöfverlaggt rusa till sin
väns försvar. Här var dock ej fråga om någon fara och Sålim
tackade för mitt erbjudna bistånd med den vid dylika tillfällen
vanliga formeln: "måtte Gud hjelpa dig!" a och öppnade först
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nu egentligen det samtal, hvartill det föregående bildat en efter
nomad-convenancen nödvändig ingress. "Huru månge lemnar
du bakom dig qvar i Cairo ?" ■■ Araben förstår under dem, som
äro bakom eller framför en person (ty det Arabiska ordet kan
ha båda bemärkelserna), i allmänhet hela ens slägt och närmare
ens egentliga familj af hustru och barn. Samma fråga hade äf-
ven af mina förre Beduin-kamrater blifvit mig gjord, men som
jag då efter stadsboemes convenance, som förbjuder en främ-
mande att fråga om en annans familj, ansett den för otillbör-
lig, hade jag afspisat dem dermed att det ej angick dem. För-
nyandet af samma fråga nu af en gammal gråskäggig man, som
Sålim var, öfvertygade mig att ingen oartighet eller förolämpr
ning dermed var åsyftad, och med den erfarenhet jag vunnit i
Egypten att en man var högre aktad och ärad ju större fa-
milj och ju flera hustrur han ägde, svarade jag, med en min-
dre än det i Kur'ån tillåtna antalet: "tre hustrur och fyra
barn." Sålim sade: "vid Gud, cAbdu-I-Waly, ditt hjerta är
starkt. Jag är blott fyra dagar hemifrån och jag är nära att
dö af ledsnad, och längtan tillbaka, och du ger dig ut på en så
lång färd från de dina." "Det är just för att*slippa dem, käre
Sålim, som jag reser bort. Jag har snart lärt mig inse san-
ningen af Egyptierns ord att en man har nog att reda sig med
en hustru, huru skall han slå sig ut med två eller flera? Kort
förrän jag lemnade Cairo skilde jag ock tvenne, och skulle äf-
ven låtit den tredje gå om jag kunnat utbetala det som står
inne hos mig af hennes brudskatt." "Huru; mycket betalte du
för henne?" Denna fråga kom mig nu något oväntad; ehuru
den framdeles mycket ofta gjordes mig. Jag måste besinna
mig en stund på ett conyenabelt pris; men kom slutligen ihåg
ett, som jag i Cairo hört uppges såsom ett af de högre på
medelklassens ungmor, och svarade: "10 säckar (ungefär lika
med 316 Rub. S.) och af dem utbetalte jag blott fyra aftonen
jag "tog hennes anlete" och sex stå ännu inne hos mig, men
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jag hoppas Herren skall välsigna mig med förtjenst hos de fri-
kostige Beduinerne, så jag snart kan bli af med henne äfven
och få mig en ny i öknen; ty Gud bevare en för Cairos qvin-
nor, de äro sköna som Huri, men otrognare än tiden och illi-
stigare än den onde." "Jag har två, du fader af. . . hvad he-
ter ditt förstfödda barn, Hågg?" "Muhammad, du Musällams
fader;" ty jag hade redan i An-nakhal af Sheikhens samtal med
den andre Beduinen erfarit att detta var det smeknamn, hvar-
under Sålim var känd bland sina vänner. "Jag har två döttrar"
upprepade Sålim, "du Muhammads far, den ena har varit gift
förut, men är nu-skild, henne skall du få för tre säckar; den
andra är ungmö, tag henne för tio; hvilkendera du vill ha
skall jag hämta dig till den plats du bestämmer," "Gud be-
skydde dem dig, Musällams fader! ! men jag torde på lång tid
ej få något hem att emottaga en hustru i, om ock Herr-en skänk-
te mig af sina håfvor nog att kunna förvärfva mig en." "Her-
ren lededig 2, Muhammads fader, på den rätta vägen! du måste
ha tillgångar nog, då du i Cairo kunde hålla dig tre. Betalte
du mycket för de två andra, du nu skilt." "Den enas måls-
man var nöjd med det minsta du kan få en hustru för i Egyp-
ten, blott en half ducat; den andra kostade 5 hela; men ge-
nom deras slösaktighet och min efterlåtenhet har all min för-
mögenhet gått förlorad; Herren gaf, Herren tog, prisadt vare
Herrans namn! 3 och jag vandrar nu att åter klappa på Hans
nådeport, som aldrig tillslutes, och söka Hans välsignelse, som
aldrig afskäres någon" 4. "I hvems vård har du lemnat dina
barn då?" "Samma dag jag skilde de tvenne af mina hustrur
drogo de mig inför rätta, och oaktadt jag försäkrade Kådi om
ringheten af mina tillgångar, bibragte de honom genom fal-
ska vittnen en motsatt öfvertygelse, och han ådömde mig till
deras underhåll under den tre månaders långa väntningstiden
efter äktenskapsskilnaden den dryga summan af fem Spanska
Dollars i månaden för hvardera. Men barnen tog jag från dem
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och lemnade dem i vård hos en god vän och hans hustru. Den
tredje som ännu är min och är mig kärast lefver med mina an-
dra två barn hos sin fader, som är en rik köpman i staden;
måtte Herren snart låta mig få återse dem!" 1. Här föll Ahmad
oss i talet och mente till Sålim det var något underligt att jag
som jemförelsevis ännu var en ung man redan haft så många
hustrur, då ingendera af dem haft mer än en enda. "Har du
inga bröder eller cousiner då?" "Hvardera, en bror och en
cousin." "Huru läto de dig fara ensarii ut på en sådan väg?
hvarföre följde ingendera? Jag hade i deras ställe ej haft hjerta
att handla så." - — - - -
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Tillägg *).

Broder! Jag sitter nu på ett högt berg och skådar öfver
den stora, mäktiga dalen Tih. . . .Vi hunno hit fram till min
Sheikh Sålims lägerplats i går Söndag d. 20 April, efter 9 da-
gars resa genom öknen Vi begåfvo oss på väg från
Ennakhl (An-nakhal) Fredags-aftonen. Jag fann snart att mina
tvenne följeslagare voro högst treflige och pålitlige män och
jag fann mig ganska nöjd med dem. . . . Efter att
hafva lefvat närmare trenne dagar i Beduinlägret hös min
Sheikh begaf jag mig Onsdagen d. 23 April derifrån, pas-
serade Wådi-Tih och efter denna dal Wddi eArabd. Sålunda
har jag,vandrat ett godt stycke af den väg Israels barn tåga-
de från Egypten. Från Wådi cArabå veko vi in i en sidodal
Ghorundel och vandrade en och en half dag öfver de högsta
berg jag ännu bestigit. . . . Jag var nära Wådl Musa, men kom
ej dit. . . . Efter en svår och besvärlig resa i Ghorundels och
Dalaghis dalar hunno vi i dag, den 28, fram till ett läger af
Howeitat. Här sitter jag nu och skrifver detta åter på ett högt,
blåsigt berg, dit jag stulit mig undan från ett sällskap af om-
kring 15 Beduiner.. .

. Deras Sheikh heter Hornejd Abv Salman,
och som denne man behagar mig särdeles torde han bli den
som kommer att föra mig till Macån, tvenne dagsresor häri-
från och en station på den Syriska vallfartsvägen. Man berät-
tar mycket om stammen cEneze som jemte andra stammar i
Norr står i krig med Howejtat och deras beslägtade stammar.
Det oaktadt säger man att min väg till Gof (Algauf) har ingen
fara, och att stammen Sherarat som kommer att föra mig från

h) Med å föregående sida stående ord slutar Wallins manuskript tvärt.

Med benägen tillåtelse taga vi oss friheten att ur hans första bref
från öknen till Prof. Geitlin, till största delen förut tryckt i Finlands
Allmänna Tidning 4845 N.o 283—287, här tillägga några rader huf-
vudsakligen för att angifva den närmaste riktningen af denna
hans resa. Brefvet är, som synes, skrifvet under resan uti tvenne
Beduin-läger flera olika dagar i slutet af April månad.

Utgifv.ns anmärkning.
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Macån är neutral. I Macån torde jag dock komma att dröja 8
till 10 dagar för att hvila ut på den första stationen af min
resa. Jag kan väl ej säga att jag trött eller medtagen; men
jag önskade hvila för att få skrifva ihop några anteckningar från
denna bit af väg förrän de falla mig ur minnet. — Det är den-
na morgon den sista April och min thermometer visar 7 Cen-
tigr. Du kan således jätt tänka att jag fryser. .. . En hjert-
lig helsning från din vän, som nu här på allvar och utan alla
misstankar, så mycket jag kan märka, passerar för en from,
rättrogen Muslim och lärd Sheikh.

Farväl bjuder dig
Georg Avg. Wallin.
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Arabiska noter till texten.
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