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RUS' ERÖVRING AV BERDA'A ÄR 943 

IBN MISKAWEICHS B E R Ä T T E L S E OM E T T 

V I K I N G A T A G 

AV 

T. J. A R N E 

F
lerfaldiga gånger1 har den skandinaviska läsevärlden satts 

i tillfälle att taga kännedom om de reseanteckningar, som 

den arabiske diplomaten Ibn Fad lån efterlämnat från sin 

färd åren 921 och 922 till' Volgabulgarernas land. Det var 

hä r han träffade samman med representanter för folket "Rus" , i 

vilket flertalet forskare vilja se svenska vikingar, stadda på rövare-

eller handelsfärd i Östeuropa. Ibn Fad låns anteckningar ha beva

rats i araben Jaku t s geografiska lexikon, där också andra uppgifter 

om " R u s " äro att finna. Bland annat ci terar han författaren Mukad-

dasis meddelande, att "det var Rus som ett år intogo staden Berda 'a 

och förtryckte den, tills Allah drev bort dem därifrån och utrotade 

dem". 

E n något utförligare, sedan länge bekant berättelse om staden 

Berda 'as belägring och erövring föreligger hos den å r 1233 avlidne 

arabiske historikern Ibn-al-Asir.2 Men belägringen av Berda 'a för

siggick å r 943, alltså nä ra 300 år tidigare, och man har länge forskat 

efter Ibn-al-Asirs källa u tan att kunna upptäcka densamma. Några 

år efter världskriget publicerades emellertid i England av orienta

listerna Amedroz och Margoliouth ett arabiskt arbete, "Boken om 

folkens erfarenheter", författat av den å r 1030 avlidne filosofen och 

historikern Ibn Miskaweich.3 H ä r återfinnes den fullständigaste be-

1 Senast J. N i h l é n , Under rutat segel, Sthlm 1928, sid. 75 ff. 
2 Ibn-al-Athir, ed. T h o r n b o r g VIII, 308 ff. 
3 Tho Eclipse ol the Abbasid Caliphate. Ed., träns!., and elucid by 

A m e d r o z and M a r g o l i o u t h . The concluding portion of the 'Ex-
lieriences ot the nations" by Miskawaih. Oxford 1921. En fransk över
sättning av C. Huart föreligger i C. K. Acad. dos Inscriptions, 1921. 
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rättelsen om Berda'as intagande, härstammande från en man som 
väl kände till de södra Kaukasusländerna och Nordpersien och 
som efter allt att döma stått i direkt förbindelse med ögonvittnen 
till detta nordbornas krigståg. Berättelsen har på ryska översatts 
och kommenterats av A. Jakubovskij i en av Ryska Vetenskaps
akademiens publikationer, "Byzantinsk krönika"1, och det är tyd
ligt, att Ibn-al-Asir öst sitt vetande ur Ibn Miskaweichs skrift. 

För oss svenskar är denna skildring av stort intresse, ty den 
återger en massa drag som vi igenkänna från de nordiska sagorna 
och som väl bekräfta erövrarnas nationalitet. 

Staden Bcrda'a, huvudstad i landskapet Arrån, det forntida Alba* 
nia, låg söder om Baku, ett gott stycke in i landet vid Tertor, en 
biflod till floden Kura, som mynnar ut i Kaspiska havet. Nu finns 
här blott en liten by med ruiner, men den av en persisk konung 
grundade staden, som av armenierna nämndes Partav, blev under 
arabernas välde så rik och betydande, att den i hela Persien endast 
överträffades av Rei och Isfahan. Då staden var jämförelsevis lätt 
tillgänglig sjövägen (don var belägen endast 20 km. från Terters 
utlopp i Kura), är det lätt förståeligt att den skulle väcka nord
bornas byteslystnad. 

Ibn Miskaweich berättar nu följande: 
"Detta år (943) sändes eu här till Azerbeidjan av det folk som 

kallas Rus. De vände sig mot Berda'a, intogo det och gjorde in
vånarna till fångar. 

Detta folk (Rus) är mäktigt, deras kroppsbyggnad är kraftig, 
deras manlighet stor, de förstå ej att gripa till flykten; ingen av 
dem flyr, medan han dödar eller dödas. Hos dem är det vanligt, att 
var och en bär svärd. De hänga på sig en mängd hantverksredskap, 
bestående av yxa, såg, hammare och liknande. De kämpa med spjut 
och sköldar, de omgjorda sig med svärd och bära stridsyxa och ett 
clolkliknande vapen. Och de slåss såsom fotsoldater, särskilt de som 
kommit med skepp. De (Rus) foro över havet, vilket gränsar till 
deras land, do korsade det till den stora flod, som är känd under 
namnet Kura, vilken får sitt vatten från Azerbeidjans och Arme-
uions berg och utrinner i havet. Denna flod är staden Berda'as 
flod, och man jämför don med Tigris. 

1 (Vizantijskij vremenik, Tom XXIV, Leningrad, 1926, A. J. J a k u -
b o v s k i j, Ibn-Miskaveich o pochode rusov V Berdaa v 332 g. = 943, 4 g.) 
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Då de nådde Kura , tågade emot dem Marzubans 1 representant och 

ståthållare i Berda'a. Med honom voro 300 man deilemiter2 och 

näs tan samma antal lösdrivare och kurder . Det enkla folket flydde 

av rädsla. 

Då uttågade med dem en här av 5,000 frivilliga till t rons försvar. 

De frivilliga voro oförsiktiga, de kände icke Rus ' s tyrka utan trodde 

att de voro att jämställa med armenier och byzantinare. Men det 

förgick icke en timme efter drabbningens början, förrän Rus gingo 

emot dem med ett omfattande anfall. Den regul jära s tyrkan flydde 

och efter dem de frivilliga och den övriga hären utom deilemiterna. 

I sanning, de höllo ut någon tid, men alla blevo s lagna utom de 

som voro till häst. Rus förföljde de flyende till staden (Berda 'a) . 

Alla flydde, som hade ett lastdjur som kunde bortföra honom, så

väl kr igare som civila, och lämnade staden. Rus inträngde i den 

och besatte den. 

Abu Abbas ibn-Nudar ha r berä t ta t för mig och l ikaså någ ra 

forskare, att dessa människor (Rus) inträngde i staden, besatte den, 

lugnade invånarna och sade till dem så lunda: 'Vi ha ingen skilj

aktighet i tron. Det enda vi önska är regeringsmakten. Det åligger 

oss att uppföra oss väl mot eder, och eder att väl lyda oss.' F r å n alla 

kringliggande trakter framträngde mot dem museimanska kr igar-

skaror . Rus tågade ut emot dem och slogo dem på flykten. Och det 

inträffade flera gånger, att omedelbart efter dem (Rus) utgingo 

Bcrda 'as invånare, och då muselmanerna anföllo Rus, ropade de 

'Allah är stor ' och kastade stenar på dem. Då vände sig Rus till 

dem och sade, att de endast borde sköta sig själva och icke lägga sig 

i angelägenheterna mellan dem (Rus) och styrelsen. Och do som 

önskade leva i fred togo detta i akt, särskil t do förnäma. Vad dot 

enkla folket angick och en stor del av pöbeln, så skötte de into sina 

egna ärenden utan avslöjade vad do tänkte och hindrade Rus, då 

regeringens anhängare överföllo dem. När detta fortsatt någon tid, 

meddelade Rus ' härold: 

' Ingen av stadens invånare får s tanna i staden!' De gåvo musel-

1 Marzuban är on av araberna övertagen persisk titel för ståthållare 
ollor "markgrove" i Sassanidriket. Ordet bogagnas även som ogennanm. 
Här är det namnet på härskaren i Deilem. 

2 Deilemiter äro invånare i Deilem eller Dailom, don bergiga dolon av 
det nordpersiska landskapet Gilan. Azerbeidjan ligger väster därom. 
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manerna tre dagars respit från dagen för denna förklaring. Och 
alla uttågade som blott hade något lastdjur som kunde föra bort dem, 
deras hustrur och barn. Det fanns en del sådana flyktingar. Den 
fjärde dagen kom, och en stor del av invånarna hade stannat. Då 
satte Rus sina svärd i rörelse och dödade många människor, man 
kan ej räkna deras tal. När dödandet var över, togo de tillfånga över 
10,000 män och ynglingar med hustrur, kvinnor och döttrar. 

Rus stängde in kvinnorna och barnen i stadens fästning, som var 
dessa människors schachristan1, där de bosatte sig, uppförde ett 
läger för sina trupper och befäste sig. Därefter samlade de män
nen i huvudmoskén, satte vakt vid dörrarna och sade till dem: 
'Köpen eder fria!' 

I staden fanns en kristen skrivare, en mycket klok man vid namn 
Ibn-Sam'un; han skyndade att medla mellan dem. Han kom överens 
med Rus om, att varje man bland dem (Berda'as invånare) skulle 
friköpa sig för tjugu dirhemer. De förståndigaste bland muselma-
nerna köpte sig på detta villkor fria, de övriga vägrade och sade: 
'Det enda lbn-Sam'un önskar är att likställa musclmaner och kristna 
i betalning av tribut.' 

lbn-Sam'un avstod från underhandlingarna, Rus uppsköto dödan
det av dessa människor (Berda'as invånare) endast på grund av be
gärelse efter de få dyrbarheter, som de räknade på att erhålla från 
muselmanerna. Men då ingenting föll på rusernas lott, grepo de till 
svärdet och dödade alla till sista man utom ett fåtal, som flydde ut
efter den trånga kanal, genom vilken vatten rann till huvudmoskén, 
och utom dem som friköpte sig med de rikedomar, som tillhörde 
dem. Och ofta hände det, att någon av muselmanerna slöt en över
enskommelse med en rus om den summa, för vilken han skulle fri
köpa sig. Sedan gick rusen med honom till hans hem eller bod. När 
värden drog fram sin skatt och denna var större än den överens
komna summan, kunde han icke förbli ägare av densamma, ehuru 
skatten var flera gånger större än den summa man kommit överens 
om. Han (rusen) började fordra mera pengar, försåvitt han inte 
ruinerade honom fullständigt. Och då han (rusen) övertygat sig 
om, att museimanen ej längre ägde vare sig guld- eller silvermynt 
eller andra dyrbarheter eller mattor eller kläder, då lämnade han 

1 Schachristan är don befästa huvuddelen av en persisk stad. 
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honom och gav honom ett stycke lera med en stämpel, som garan
terade honom mot de andra. 

Sålunda hopades stora rikedomar hos Rus i staden Berda'a. De 
satte sig i besittning av kvinnorna och ynglingarna, inläto sig i 
kärleksförbindelse med dem och gjorde dem till trälar. 

I den mån fattigdomen växte och muselmanerna i andra länder 
erforo detta, började de uppbåda krigsfolk. Marzuban-ibn-Muham-
med samlade sin här, uppbådade även befolkningen, och från alla 
kringliggande länder kommo frivilliga till honom. Marzuban tågade 
fram i spetsen för 30,000 man, men han kunde icke stå emot Rus; 
trots de stora styrkor han saralat kunde han ej ens göra ett kraftigt 
intryck på dem. Morgon och afton började han striden och åter
vände slagen. På detta sätt fortsattes kriget många dagar, och alltid 
blevo muselmanerna besegrade. När saken började uttrötta musel
manerna och Marzuban insåg, vilket läge som uppstått, tog han sin 
tillflykt till krigslist. Till hans fördel inträffade, att Rus efter in
tagandet av Meraga1 kastade sig över frukten och insjuknade. Bland 
dem började en epidemi, ty i rusernas land är det mycket kallt, och 
där växa inga träd, man inför endast obetydligt med frukt från län
der, som äro avlägsna från dem. Sedan ett stort antal av dem dött 
och Marzuban funderade över en krigslist, föll det honom in, att han 
kunde anlägga ett bakhåll nattetid. Han överenskom med sina trup
per, att de först skulle göra ett anfall. Men då ruserna gingo till 
motanfall, skullo han (Marzuban) vända sig till flykt, och med 
honom skulle de (muselmanerna) fly och därigenom väcka förhopp
ning hos ruserna om seger över de reguljära trupperna och musel
manerna. När nu de flyende kommo förbi bakhållet, då skulle Mar
zuban och hans trupper falla över ruserna och höja det för bakhål
let överenskomna stridsropet. När nu ruserna befunno sig mellan 
de båda museimanska härarna, skulle det bli möjligt att slå dem. 
När de så skredo till utförande av denna krigslist, tågade Marzuban 
och hans trupper framåt. Även ruserna uttågade och i spetsen deras 
anförare på en åsna; även hans krigare tågade ut och beredde sig 
till strid. I början gick allt som vanligt. Marzuban flydde, även 
muselmanerna flydde, och ruserna började förfölja dem, tills de 
kommo förbi bakhållet; men Marzubans trupper fortsatte att fly. 

1 Meraga eller Maragha, huvudstad i Azerboidjan. Troligen felskriv
ning för Berda'a (enligt M a r g o l i o u t h ) . 
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Marzuban berättade efteråt, att när han såg sitt folk i ett sådant till
stånd, skrek han och försökte på alla sätt förmå dem att återvända 
till striden. Men de gjorde icke detta, ty skräcken härskade i deras 
hjärtan. Då förstod han, att om muselmanerna fortsatte sin flykt 
ännu längre, skulle ruserna återvända och upptäcka bakhållet och 
tillintetgöra allt. Marzuban sade: 'Jag återvände ensam med dem, 
som följde mig: min bror, mina närmaste oeh tjänare, och jag beslöt 
att dö som martyr och trosvittne. Då blygdes en stor del av deilemi-
terna, och de återvände, vi anföllo åter ruserna och höjde det över
enskomna stridsropet. Då framträdde de som voro bakom ruserna, 
vi höllo stånd i striden med dem och dödade 700 man av dem. Bland 
de dödade befann sig även deras anförare. De överlevande drogo 
sig tillbaka till fästningen, där de slogo sig ned och dit de förde 
proviant i stor mängd och stora förråd och förlade dit sina fångar 
och sin egendom.' 

(Marzuban måste nu med större delen av sin här lämna Berda'a 
för att kuva ett uppror i Azerbeidjan, men han kvarlämnade en av 
sina anförare i spetsen för 500 deilemiter, 1.500 kurdiska ryttare 
och 2,000 frivilliga.) 

Marzubans trupper fortsatte kriget mot ruserna och belägrade 
dem för att slutligen utrota dem. En stark epidemi utbredde sig. 
Då någon av dem (Rus) dog. begrovo de honom och tillsammans 
med honom hans vapen, kläder och redskap, och hustrun eller nå
gon annan av kvinnorna och hans tjänare, om han älskade honom, 
enligt deras bruk. 

Sedan rusernas anslag misslyckats, störde muselmanerna deras 
gravar och hämtade ur dem deras svärd, som röna stor efterfrågan 
även i våra dagar på grund av sin skärpa och utmärkthet. 

När rusernas antal förminskades, uttågade de nattetid ur fäst
ningen, där de uppehöllo sig, lade på sina ryggar allt de förmådde 
av sin egendom, dyrbarheter och vackra kläder, det övriga brände 
de upp. De bortförde så många kvinnor, ynglingar och flickor som 
de ville och begåvo sig till Kura. Där stodo de fartyg färdiga, på 
vilka de kommit från sitt land; på skeppen funnos matroserna och 
300 man ruser, med vilka de delade sitt byte och avforo. Allah räd
dade muselmanerna från deras gärningar. 

Jag har av folk, som var vittne till dessa rusers uppträdande, hört 
märkliga berättelser om deras tappcrhet och trotsiga uppträdande 
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gentemot de mot dem samlade muselmanerna. En av dessa berättel
ser var spridd på denna ort, och jag hörde av många, att fem av 
Rus' män samlades i en av Berda'as trädgårdar; bland dem fanns 
en skägglös yngling med rent ansikte, son till en av anförarna, och 
med dem voro några av de fångna kvinnorna. Då muselmanerna 
fingo reda på deras närvaro, omringade de trädgården. Ett stort an
tal deilemiter och andra samlades för att bekämpa dessa fem män. 

De försökte att taga åtminstone en av dem till fånga, men de 
kunde ej komma åt dem, ty icke en enda av dem gav sig. Och de 
kunde icke dödas, förrän de dödat ett några gånger större antal 
muselmaner. 

Den skägglöse ynglingen var den siste överlevande. Då han 
märkte, att han skulle tagas till fånga, hoppade han upp i ett när
beläget träd och tillfogade sig själv dödliga sår med sin dolk, tills 
han föll död ner." 

Åtskilliga detaljer i denna berättelse äro av stort intresse. Ruser
nas mentalitet är densamma som vi återfinna i de nordiska sagorna 
— de prisas för sin manlighet och tapperhet; deras samvetsömhet 
tog sig visserligen icke uttryck i olust att bära och använda vapen, 
men väl i en viss fördragsamhet gentemot stenkastning, vilken ytt
rade sig i den respittid do unnade invånarna i Berda'a. Deras vapen
utrustning är just den som vi finna i vikingatidens mansgravar — 
svärd, spjut, stridsyxa, sköld. Även halvmoterlånga, encggado dol
kar ha hittats i svenska vikingagravar, både i Birka och i Vendel 
samt likaledes i Ryssland (Sestovitsy i Cernigov). 

Uppgiften om att ruserna medförde arbetsredskap, yxa, såg och 
hammare är mycket intressant. Ibn Fadlån berättar just om, hur de 
byggde sig hus i Bulgar, vartdera för 10 å 20 man, och vi förstå lät
tare, hur det var dem möjligt att bygga broar och farkoster under 
sina långväga färder. 

Begravningsskicket överensstämmer just med vad vi känna från 
så många gravar både i Skandinavien och i de nordiska kolonierna. 
Också från annat arabiskt håll omtalas de omtyckta "frankiska" 
svärden, som vid Berda'a ledde till gravplundringar. Måhända skulle 
arkeologiska undersökningar vid Berda'a ännu kunna bringa så
dana vapen i ljuset. 

I Sverige ha vi knappast några kvarlevor som kunna anses erinra 
om detta tåg till Kaukasus. I Sandby socken på Öland upptäcktes 
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för 90 år sedan en stor skatt av arabiska mynt — även från Berda'a 
—, om vilka orientalisten Tornberg uttalat den förmodan, att de 
kommit till Sverige över Armenien. De yngsta mynten i denna skatt 
voro dock präglade så tidigt som år 895, och vid plundringen av 
Berda'a torde nog senare präglingar ha varit de allmännaste. 

Närmare hundra år efter Berda'as intagande hemsöktes uppen
barligen samma trakter på nytt av vikingar, nämligen av den friby-
tarskara, vars anförare var den på ett 20-tal runstenar omtalade 
Ingvar, en framstående sörmlänning. Om det tidigare tåget förtälja 
tyvärr inga runstenar. 

Staden Berda'as intagande omtalas även i korthet av den arme-
uiske författaren Moses Kagankatvatsi, som levde i slutet av 900-
talet och som skrivit om landskapet Ärrans eller Agvanias historia. 
Han kallar erövrarna rusiki och påstår, att stadens kvinnor sökte 
förgifta dem. De uppehöllo sig 6 månader i staden. Denna var be
römd för sitt siden. 

Jakubovskij antager, att Rus under sin färd till Berda'a seglade 
utför Dnjepr till Svarta havet, därefter genom sundet vid Kertsch, 
där de måste betala tull till den khazariske ståthållaren i staden 
Samkersch eller Samkerts ( = Tmutorakan). De foro därpå uppför 
Don, övcrskredo dragstället mellan Don och Volga, någonstädes 
mellan Kalatj och Tsaritsyn, och nådde sedan utefter Volga det 
Kaspiska havet och Kuras mynning. Jakubovskij sätter erövringen 
av Berda'a i förbindelse mod uppgifterna i ett för en del år sedan 
(1913) av Kokovtsoff publicerat hebreiskt dokument om khazarerna. 
Däri omtalas strider, som under den byzantinske kejsaren Romanos' 
(919—944) tid utkämpades mellan khazarerna och en viss Chalga 
( = Helge), troligen en av storfursten Igors befälhavare. Den sist
nämnde förmåddes av den khazariske befälhavaren i Rertsch-områ-
det att överfalla Konstantinopel, men då den i fyra månader pågå
ende belägringen misslyckades, skämdes han att återvända till sitt 
land utan begav sig till Persien, där han stupade med sitt följe. 
Denne Helge skullo alltså vara identisk med den anförare, som en
ligt Ibn Miskaweich stupade framför Berda'a. Tåget bör då ha ut
förts väsentligen av de dåtida Rysslandssvenskarna, som väl icke 
saknade slaviska hjälptrupper och även sådana direkt komna från 
Sverige och Norge. 
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Beträffande ruse rnas gravar er inrar Jakubovski j om araben Ibn-

Rustes beskrivning: 

"När någon hövding bland dem dör, gräva de honom en grav, lik 

ett rymligt hus , och lägga honom däri. Jämte honom lägga de hans 

kläder, gyllene armband, en stor mängd föda, kär l med drycker, 

präglat mynt. Mod honom lägga de även i graven den kvinna, som 

han älskade, och detta medan hon ännu lever. Gravdörren stänges, 

och hon dör där." 

Sådana gravar , lika ett "rymligt hus" , äro de timrade kammargra-

var, som anträffats vid Sestovitsy i guvernementet Cernigov och 

som genom byggnadssätt och innehåll s tarkt er inra om liknande 

gravar i Bi rka och Hedaby. De ha utan tvivel anlagts för " rus" , 

skandinaviska hövdingar, som jordats med kvinna och häst.* 

Jakubovski j e r inrar slutligen om, att enligt Jakut , den arabiske 

geografen, låg i Kaspiska havet mitt emot Kuras mynning en ö, som 

kallades Rusija. Kan ön möjligen, liksom fallet var med andra öar 

vid flodmynningar, under någon tid ha hållits besatt av vikingarna 

och därigenom fått sitt namn? 

Z U S A M M E N F A S S U N G. 

T. J. A R N E : Die Eroberung der Stadt Berda'a durch die Rus im 

J a h r e 943. 

Nach der russischen Ubersetzung A. Jakubovskij's in "Vizantijskij Vre-
monik" 1926 gibt Verf. die Angaben wieder, die der arabische Verfasser 
Ibn Miskaweich ( t 1030) macht iiber die Eroberung der kaukasischen Stadt 
Berda'a durch die skandinavischon Bus im Jahre 943. Was iiber die Mon-
talität, Kampfwciso, Waffen, Geräte und Bestattungsweise der Eroberer 
gesagt wird, stimmt sehr gut mit dem iiberein, was wir sonst tiber die 
Wikinger wissen. Es wird angonommen, dass der Filhrcr der Wikingcr der-
jenige Helge war, der in einem hobräischen Dokument iiber die Chazaren 
erwähnt wird und wahrscheinlich ein Unterbefchlshabcr von dem Gross-
ftirstcn Igor war. 

1 T. J. A r n e , Skandinavischo holzgezimmcrte Kammcrgräber in der 
Ukraina. (Acta archaeologica, 1931.) 


