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Om LHazar er ne.

B-d

P. F. Suhm.

^^orhen haver jeg udgivet tvende Afhandlinger sm Folk, der have 

(fj boet norden for det forte Hav, nevnlig: om Patzinaker- 
ne, i dette Sel^abs iobe Deel; og om Uzerne eller Polowzer- 
ne, paa Tydfk, hvilken Professor Scherer haver ladet trykke bag 
ved ssn tydffe Overfettelfe af Neftors Russtffe Annaler.

§. I.
Deres Ravn. Hvad nu Chazarerne angaaer, da ffrives de af mange af 

de Gamle: Chazarerø), og Vanfcct Chazaria; og'ere herudi alle de 
de Byzantinske Skribenter eenige. Og denne Skrivemaade er ble
ven vedtagen af de fleste Nyere b); dog skrive saavel Gamle c) fom 
Nye d) dem ogfaa Kozarer, Cozarer, og Khozarer e); 
hvilket sidste de arabiske Skribenter giere. Atter skrive nogle

i Gamle

; a) Conflantinus de a dm. imp. c. 10. Nicephorus p. 9. 2I> C. Byz.
T. 7. Theophanes ib. T. 6- p. 209.

A) Sehlö'zevs Rust- Annal, p. 59. Witfen Nord - en Obft-Tartarye 
p. 455. 498-768. Strahlenberg p. 93. Pray Annal. Hun. p. 307. 
Hanway’s Reisen T. 1. p.' 13g. 141. 221- T. 2- p-173.

c) Anciennes relations des Indes, p. 73.
<0 Gatterer Einleit. in die Uttiv. Hist. 2 Th- p- 914.
e) Herbelot Bibi. Or. v. Balangiar. Khozar. Geogr. Nub. prol. p. 6» 
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Gamle f) dem Kofarer, og Landet Kofaria. Nogle, endog 
Gamles), men tildeels Nyere h), Mive dem Gazari og Ga- 
zaria. Erpenius i sin Udgave af Elmacinus z) lceftr Harar, 
og kalder dem derfor Harari; men Herbelot Æ) viser, at han har 
l«st urigtig, og at der staaer Khuzar» Den Armeniffe Historie
driver Mofes Chorenenfis /) kalder dem med en liden Foran
dring Chaziri; og faa gior Geographus af Ravenna wi) og- 
saa; ja endog den Tatariske Chan og Skribent Abulgafi Bay- 
adur zz), som dode 1662. og fom kalder dem Cafirer. Hvor ube
stemte ellers Skribenterne ere i at skrive dette Folks Navn, kan sees 
deraf, at ovenmeldte Geographus af Ravenna kalder dem kort 
efter ovenanfsrte Sted Chazurii 0). og Landet derimod Choza- 
ria. Haytho p) skriver det Gaczaria og Gaccara. Pri- 
fcus #), en Gmkisk Skribent af det Seculo, kalder dem Aka- 
tiri, Akateri, Akatiziri, og Katziri, hvilket sidste ligner 
meget deres rette Navn Chazar eller Khozar, fom Araberne 
skrive Chazronr). Og heraf fees, hvormeget Folkenes Navne 
forandres, og hvorledes enhver efter sin Mundart lcrgger til og ta

ger

f") Neftors Annaler p. 45. R. Abraham ben Dior in præf. Buxtorfii ad 
librum Cofri. R. Jehuda Hallevi in libro Cofri p. 1.

g) Carpin c. 5. col. 47. c. 7. col. 58* dans les Voyages en Afie par Ber
geron. Sanutus in Geftis Dei per Francos T. 2. p. 7. 32. 33.. 
J. Barbarus bag ved Bizari Rerum Perficarum hilloria p. 442- Hay- 
thoni Hift. Orient, c. 21. Petachias j Wagen fin ls Disf. p. 169.

b) Wirten N. en O. Tart. edit. 1. p. 14. 17. Michovius in Novo orbe 
regionum p. 457.

r) P. 62.
4) Bibi. Or. v. Harar.
0 1. 2. p. 184.
m) I.4. c. i.
n) H. gen. d. Tat. p. 303. < ' "
•) 1. 4. c. i. p. 134.
p) Hiftoria Anriena. c. 21. p. 36. c. 43. p. 66-
<f) de Legat. C. Byz. T. 1. p. 30. 37. 42.
v) Gblii Lex. col. 704.
N>e Saml. I. B. § l l
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Aer fra. Jornandes r), som har skrevet paa Latin i det 6. Se- 
culo, men var egentligen af Fodsel en Alaner, kalder dem Agaz- 
ziri. I en anden Codex af ham skrives de Acatzrii. Af 
Herodoto t) den arldste verdflige Hiftoricus, kaldes de Katia- 
rer. Det Navn Cuiar, som den Jsde Kahdi Ahraham har 
Chi jah zz) ßiwr Landet, kommer meget overeens med det rette 
Navn Chazar eller Chozar. Og med dette Navn kommer Fol
kets Navn KufTorir overeens, som vor Snorro y) giver dem. 
Chineserne kalde dem i deres Annaler Tyrker Kofa At 
Neftor y) et Sted loegger deres Land i Scythien, og kalder dem 
Scyther, maae ei forvirre; thi det er en almindelig Feil af Gam
le, Midlere og Nyere, at strcekke det Scythiffe'Navn for vidt, en 
Feil, som Bayer haver forst grundig opdaget og igiendrevet. 
Skrax efter kalder Neflorz) dette Folk de hvide Ugrer, hvilket sid
ste er det samme Navn som Uger, Ugur, Uigur, Jugur, 
der paa Mungalisk betyder en Fremmedø), saaat manderforeei just 
bor toenke paa at de og Ungarer vare eet og det samme Folk; hvor- 
veljeg derfore ikke norgter, at de jo vare besicegtede sammen, thi begge 
kaldtes og vare i visse Maader Tyrker, nevnlig af de rette og gamle 
Tyrker, af hvilke de Othmaniske ikke ere, men ikkun Turkma- 
ner. Om Ungarerne er det nu ei Sted at handle; men om Cha
zarerne bor jeg derimod bevise det. Theophanes Z?) som ender 
sin Historie med ZtZ, s'kriver om dem ved Aar 626. saaledeS: 
Keiser Heraclius bragte de ostlige Tyrker, soyt kaldes Chazarer, 
ril at gisre Forbund med sig. Ja Nicephorus c), font dode 

828/

de Rebus Geticis c. 5. p. 85' og 150. i Lindenbrogs edition.
t) 1. 4. c. 6.
«) In praefatione Buxtorfii ad librum Cosri.
v) i Harald Haardraades S. c. 3. udi Heimskringlas 2 Tome p. 57. ,
x) Degn ignes Hitt, des Huns T, 1 part. 2. p. 507.
,y) p. 45. -L) ibid.
<6 Sch Inzer s Russische Annalen p. 73. not 24°
b) C. Byz. T. 6. p. 209.
e) C. Byz. T. 7. p. 9.
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828/ kalder dem ved samme Aar 626. alene Tyrker, uden at ncev- 
ne Chazarer. Cedrenus ch, en Skribent af det 11. Seculo, 
kalder dem ved samme Lejlighed, dog under Aar 622, ogsaa alene 
Tyrker, men siden ved Aar 626. siger han de ostlige Tyrker, som 
kaldes Chazarer. Imidlertid kalde de samme Skribenter e) 
Chazarerne ogfaa Scyther, alene sordide beboede det Land, de 
Gamle, hvorvel uretteligen, havde regnet tilScythien. Men uu 
forefalder et Sporsmaal, om Chazarerne have selv kaldet sig saa- 
ledes, eller alene ere blevne belagde, som saa mange andre Folk, 
med siigt Navn af Fremmede. Herom kan jeg intet udtrykkeligt
ßge; dog hcelder jeg snaresi til den Mening, at de og selv have kal
det sig saaledeS. Forsi fordi man ei sinder dem ncrvnte med noget an
det Navn; thi det Scythiske tillcegges dem af Vildfarelse, og det 
Tyrkiske er et almindeligt ^Erenavn for mange Folk, ligesom det 

Huniske, Tatariske, Jndianffe, Europceiske, som tillægges gan
ske adskillige Folk. Ruffer, Tatarer, Armenier, Perfer, 
Araber, Grceker, Tyrker, ja alle Europäer, ere eenige i at kal
de dem Chazarer; thi de smaae Afvigelser i Udtalen og Retskriv
ningen giore intet til Sagen. For det andet fordi de der endnu boe 
i det Persiske Landskab Aftrabad/*), synes selv endnu at kalde sig 
saaledeS. Dog er det vel mueligr, at de orlyste Chazarer kunne 
have brugt et andet Navn, og de nyere derfor dog kaldet sig med 
det Navn de Fremmede gave dem. Denne Formodning synes at 
kunne bekrorftes derved, at paa Persisk betyder Chufar Hast, Jil, 
Bortledning, og ar Hufar i Ungarn betyder en Streifer g); 
saa at man snarest skulle troe, ar andre Folk havde forst kaldet Cha
zarerne saaledeS. Dog reent kan denne Sag ei afgiereö, med 
mindre man havde gamle Chazariske Skribenters; og efter al Anseen
de have de aldrig havt nogen.

Lll r - §. II.
J) ibid. p. 324. 327-
e) Theophanes C. B. t. 6. p. 27Z.
f) Hanway’s Reisen T. 1. p. 141.
g) Kehl- t Strahlenbergs Nord- und Östliche Theil von Em'opannd Asien.

p. 195. not. e.
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§. IL
Deres egent- Vigtigere er det Sporsmaal: fra hvilke andre Folk dette 
ligeHtt'komst'bE stammer. Latterligt synes det vel at ville gaae op til Noah, allere 

helst jeg selv maae tilstaae, at Umagen hermed er gemeenligen for- 
giceves, som det og visseligen er i Henseende til Chazarerne. 
Men med alt dette kan maaskeedog de osterlandske Folks Meeninger 
herom lede os ril noget Glimr af Sandhed i Henseende til C haza
rernes Oprindelse. Joderne, som noie holde stg til det Gamle 
Testament, ville derfor og udlede dette Folks Herkomst fra Thogar- 
ma Japhets Son, som dog var Japhets Sonneson ved Gom er; 
men denne Feil maatte den Spanske Rabbi Chasdai, der levede 
idet 10. Seculo, begaae for des lettere at kunne rillcegge Brevet, 
hvorudi dette anfores, Chazarernes egen Konge Jofeph. Den
ne Thogarma tillcegger han 10 Sonner, hvilket han saa meget 
lettere kunde gisre, som hverken Tal eller Navn af dem forekommer 
i Skriften. Den syvende af dem kalder han Cozar. Af de an
dres Navne kan intet Folk udledes, med mindre Avarer skulde ud- 
trcrkkes af den tredies Navn Ouvar, og Sabirer af den fierdes . 
Savir h). Den faW Jofephus /), som har levet omtrent i det 
10. eller 11. Seculo, og skrevet paa hebrai^, giver ogsaa Tho
garma tt (Sønner, og gier Cozar til den crldste: fra den anden, 
bliver han ved, flmitmebe Patzinaker, fra den sierde bulgarer, 
fra den flette Tyrker, fra den niende Ungarer. Af de andres 
Navne kan jeg intet giore med Vished. Og i at giore Chozar 
til den celdste kommer han overeens med den navnkundige PerWe 
Skribent Mirkhond, faafremt man kan troe Müller Æ), der 
efter Mirkhond opregner Japhets ovrige Ssnner saaledes: 
Rous, Rudernes Stamfader; Gaz, Uzernes eller Goz- 
zernes; Tzin, Chinefernes; Saklab, Slavernes; Re

man,

2?) Buxtorf in præf. ad librum Cofri. Baratier dans les Voyages de Ben), 
de Tadele-T. 2. Difl'. 7. p. 303- 313.

i) I; i- c. i. p. 3.
k) in Commentatione Alphabetica p. 45.
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mari, maaffee Comariternes, og Turk Tyrkernes; altfaa 
tilsammen ikkun syv Sonner. Herbelot /) derimod siger, at 
Mirkhond gier Khozar til Japhets syvende Sen, og at de an
dre vare: i) Tchin, s) Seklab, 3) Manfchuge (venteligen 
Stamfader til det Folk Mantcheoux), 4) Gomari, 5) Turk, 
6) Chaloge, 8) Rous, 9) Soufian, 10) Ghaz , n) Ta- 
roge, fra hvilken siamme Turkm anerne. Og fa aledes troer 
jeg at Mirkhond har sirrevet, baade for Herbelots langt siorre 
Indsigt i de orientalffe Sager end Mullers, faa og fordi det Kon
gelige Franffe Bibliotheque, fom Herbelot havde Adgang til, 
har Codices afMirkhond. Abulgafi Bayadur Chan 7/2) den 
Tatariffe Hisiorieffriver, tillcegger Japhet otte Sonner: Turk, 
Chars (faaledes ffriver Han Chozar), Sacklap, Rufs, Ma
ninok, udentvivl Mirkhonds Manfichuge, eller og Jofephs 
Patzinak; Zwin, ffal vcere Tchin, Camari og Tarich, 
som er Taroge. Navnene ere uden Tvivl urigtigen ffrevne Hos 
denne Skribent, ei ved Hans Skyld, men ved Overfortterens; thi 
vi have af denne vigtige Hisiorieffriver ikkun een eenesie Udgave, og 
den paa Franff, som er giort efter en Tydff Oversættelse, og den 
igien efter en Russisk, hvoraf ingen af disse tvende sidsie har feet Ly
set; saa at det er intet Under om Feil sindes i den Franffe, da den 
er Copiers Copie. Da disse osierl-rndffe Skribentere have vceret 
Muhammedaner, hvilke antage og tildels kiende det Gamle Te
stamente, faa er det intet Under at de tale om Japhet • men derved 
bortfalder og fa a Troevcerdigheden af deres Beretning, og den Tan
ke man ellers kunde have, at det var en crldgammel Sagn hos dem, 
at disse Folk stammede fra Japhet. Som Muhammedaner 
have de taget sig den Frihed at vige mere fra Bibelen end Joderne, 
felgende derudi deres Prophete Muhammed, som ingen Betænk
ning gior sig over at tage fra og lcegge til Skriften. Udi Bibelen 
opregnes alle Japhets Sonner, og ingen bcrr det Navn, som

L l l g Mirk-
l) Bibi. Orient T. i. p. 1002. voce Khozar..T. 2- p. 470- voce Jafeth. 
tn) Hilt. gen. d. Tatars p. 23.
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Mirkhond og Abulgafi giver dem; derfore giorde Joderne Cho- 
zar og de fleece snildeligen til Son ner af Thogarma, hvis Born 
Mofes ikke ncevner. Men endffiont man altsaa ikke kan folge Jo
der og Hsterlandffe i Henseende til Chazarernes allerforste Ud
spring , eller rettere de AsterlandM alene; thi af dem og deres 
Tradition have Joderne uden Tvivl taget Chozar og Brodre, 
saa synes mig dog af alt dette at kunne flutte, at de AsterlandM 
selv ansee Chazarerne for et Hoved-Folk, der ingenlunde vare 
Tyrker, men deres Brodre, ja for saa «Idgammelt, at de giore de
res Stamfader til Broder af Chinesernes Stamfader. Og dette 
troer jeg ogsaa at vcrre rigtigt; thi jeg fPal siden vise, at det Chaza- 
riffe Navn er celdre end det Tyrkiske*. Imidlertid kan dog alt dette 
ei bringes til den yderste historiffe Vished, saasom man ikke ret veed, 
hvad Sprog Chazarerne have ralet og endnu tale; men om dere- 
Sprog Ml jeg handse noget meere siden. Dog siger Hanway -r), 
som selv var 1744. i Persien og udi Aftrabad, ar Chazarerne 
der forstade meest Tyrkiff. Hans egne Ord ere: Jeg sendte til 
Chazarerne en Dreng, der forstod Tyrkisk, hvilket Sprog er 
Chazarerne mestendeele bekiendt. Af disse Ord flutter jeg, at 
Chazarerne tale et andet Sprog foruden Tyrkiff. Dog maae 
jeg tilstaae, at disse Persiske Chazarer kunne ved den lange Tid 
have faaet et andet Sprog end 0e celdgamle Chazarer. Desuden 
forstaaer Hanway ved dette ThrkiM uden Tvivl det Othmaner- 
ne tale, hvilket Ml vcere meget forMlligt frade rette gamle Tyrkeri 
TurkeUan deres Sprog. At Chazarerne ere i seenere Tider 
bievne kaldte Tyrker, beviser ikke, at de have vceret Tyrker; hvor- 
vel jeg derfor ikke negter, at de jo formedelst Naboelauget have havt 
meget tilfcelles med dem i Sceder, og maaMe Sprog. I det 6. 
og 7. Seculo bleve Tyrkerne osten for det CaspiM Hav meget mceg- 
tige, mange Folk fulgte da deres Faner, hvoriblant Ch o zarer, 
og bleve derfore blandede med dem, og begrebne under det alminde

lige

«) T. j. p. 138. 141.I. 2. c. 36.
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Navn af Tyrker. Den lcrrde Deguigneso), men som har 
den Feil, at han vil giere ncrsten alle Tatarisk Folk til Hu
ner, gier Tyrkerne ril en Horde af Huner, jck meener 
endog , at alle Huner have siden baaret det Tyrkiske Navn; 
og Chazarer, Uzer, Patzinaker og Ungarer, gier han igien 
til Tyrkiske Under-Folk. Og denne Forvandling fra Huner til 
Tyrker synes han at frette i det 5* Secnlo, da dog Chazarerne 
ere langt crldre, som jeg siden skal vise af paalidelige Skribenter. 
Desuden da det er en afgjort Sag, ot Calm ticker flamme fra 
Hunerne, thi de have endnu samme LegeMS Bygning og Seeder, 
fom Ammianus, en Skribent af 4. Secnlo, tilleegger Huner
ne; saa er det ikke mueligt, at Ungarerne ogsaa kunne stamme 
fra Hunerne, fra hvilke de ere faa langt adffilte i Sprog og Le
gems Bygning. Calmucker, ja alle egentlige Tatarer, ha
ve forte Haar, som et Hievidne, den store Naturkyndig Pallas/?) 
skriver; hvorimod det er bekiendt, at alle Circassisse Fruentimmer, 
og venteligen ogsaa deres Mandfolk, ere lyshaarede. Skulde nu 
Circafier, som man meener, flamme fva Chazarer, saa viser 
jo dette, at Huner og Chazarer et ere eet Folk, eller at de sidste 
stamme fra de forste. Pray q) den lcrrde Hungarer, gier Chaza
rerne til Tyrker, men har intet andet for sin Mening, end at de 
Byzantinske Historieskrivere kalde dem saaledes. Naar Paver r) 
Beretter, at den Persiske Konge Cahades, som dode AZi, forte 
Krigmed Hacan, Tyrkernes og Hyrrernes Konge, og at disse 
tiåre [Oigur; faa kunde man derved komme paa den Tanke, at 
Chazarerne stammede fra Oigur, eller vare samme Folk, efter
di Tyrker ere nok paa dette Sted de samme fom Chazarer, hvis 
Konge kaldtes Chagan, famme Ord fom Hacan. Dog denne 
Mening falder gandffe Bovt, naar betccnkes, at Oigur eller Ui

gur
e) Hifl. des Huns T. j. Part. 1. p. 6,25. 230.
p) Reise in Rusland durch Pallas T. 1. p. §7. 309.
q) Annal, vet. Hunorum p. 308-
r) de Muro Caucafeo, in Comment. Acad, Petrop. T. 1, p« 459. 460.
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gur vil et sige andet end Berg - Boere s) eller sg Fremmede t) \ 
hvorvel jeg derfor ikke nægter, at jo dette Navn er siden blevet eyen- 

, domlig for visse Folk. Herbelot u) ffriver dette Folk Jugur, 
- og gier det til enTyrkiff Stamme. Thunman v) leder Hu li
garer og Bulgarer, og mange andre, nu forgangne Folk, fra 
dem, hvorpaa jeg dog tvivler i Henfeende til de tvende ferste; thi 
Bulgarerne vare vel egentlig Slaver, hvorvel der og vare Huni-^ 
ffe og Tyrkiffe Folkeflcrgter iblanr dem, og Hungarerne ere be- 
siRgtede med Finnerne. Saafremt man kunde anfee de Gorja
ner, hvorom Abulpharagius x) raler, for Oigur, faa var det 
efter ham i det mindste afgiort, at Chazarer stammede fra Oi
gur; thi han fortæller, at Aar 1120. brode Gorjaner, det er 
Chazarer, med dem afKåpfchur, (hvorved uden Tvivl Uzer- 
ne forstaaes) og flere Folk, inb i Saracenernes £nnb, og floge 
Lem ved Teflis, hvilken de Aaret derpaa indtoge. Men da Te- 
Ris er Hovedstaden i Gurgiikan eller Georgien, saa tænker jeg, 
at Georgier selv snarest herved forstaaes, endffionr Forfatterne 
af den Engelffe almindelige Verdens Historie )/) anseer dette Folk 
for virkelige Chazarer, og siger, at de ogsaa kaldtes Khori. 
Hvad som nogenlunde kunde bestyrke dette, er, at Folket nf Kap- 
fchur vare med, og nt Uzerne, som boede der, havde dn Over- 
haand over Chazarerne, hvilke da altsaa vare nodte til nt felge 
med dem paa deres Felttoge. Men om det end er uvist, enten Oi
gur, Georgier, eller Chazarer forstaaes pan dette Sted, saa 
erdet dog vist, nt Georgier og Chazarer have intet fælles sam
men; thi de forste have fra Arilds Tid været Christue, hos de sid
ste derimod var Hedenffabet herffende; Georgierne have fra 

.umins

s) Meninfki Compl. voc. montanus & peregrinus,
y) Otiokocfi Orig. Hung. T. i. p. 340. 341. hvorhanviser, at det Oed 

Gaur er det samme.
«) Bibi. Orient. T. 1. p. 487. v. Igur.
v) Unters, über Nordische Völk p. 168. Ej. östliche Völk. p. 29.30. &c.
x) Hirt. D'ynaft. p. 37g.
y) I den tydffe Oversættelse T. 20. p. 620.
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umindelige Tider havt Bogstaver, om Chazarerne berintob er det 
heel uvist. Desuden have Georgierne et Sprog for sig, og det 
Chazariffe, saavidt man kiender til det, haver ingen Lighed der
med. Men at komme til Oigur eller Ugrerne igien, da synes 
Neftor %) at gisre dem og Chazarer til eet Folk, naar han ffri- 
ver, at efter Bulgarerne komme de hvide Ugrer, og bleve be- 
kiendte under Regieringen af Keiser Heraclius, som ferte Krig 
med denPersiffe Konge Chosroes. Da nu Chazarerne bleve 
ferst bekiendte med Grcekerne i Heraclii Tid, ja giorde end
og Forbund med ham imod Chosroes; saa kan ikke rvivleS paa, at 
jo Neftor haver forståaet Chazarerne ved de hvide Ugrer. 
Dog alt leder os til at troe, at han ikkun haver kaldet dem Ugrer, 
fordi de ere komne fra de Kanter Ugrerne boede paa. Men hvor
for han kalder dem de hvide, kan jeg ikke sige; dog skeer det venteli- 
gcn fordi de have boet under hvide Telter, thi derefter kaldes i gand- 
ffe Aften nogle Horder de hvide, og andre de sorte. Dersom 
man vil antage, som jeg kroer man bor, at Circafterne ere Cha- 
zarernes Afkom, saa vilde de sidstes Herkomst maaffee meget op
lyses, naar man fik neiagtig Beretning cm Circaffernes Sprog, 
der ei stkal ligne de omliggende Folkes. Dog herom meere siden. 
Vil man antage Herodoti Catjarer for Chazarer, saa synes det, 
at han a) gisr dem tit Scyther, naar han ffriver, at den forste Scythi- 
ffe Konge L argi tans, som var en Son afjupiterog af eti Dotter af 
den Flod Boryfthenes, hvilket venteligen vil sige saameget, at hans 
ferste Ophold var ved Unipcr eller Boryfthenes, at han, siger jeg, 
efterlod trendeSenner : Lipoxais, Stamfader for de Scyther, der 
kaldtes Auchater; Arpoxais, fra hvilken Catjarer og 
Trafpier stammede; og Colaxais, Stamfader for Paralaterne. 
Men herved maae man ikke tcrnke, at Herodotus selv bifalder alt 
dette i alle Maader; nei, han anforer desuden tvende andre Me

ninger

s) p. 45.
a) lib. 4. c. 6,
Nye Saml. I B. Mmm
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ninget om Scythernes Oprindelse, uden nt etklcete sig for nogen. 
Hertil kommet, nt man feer, at han ofte taget det Scykhiffe 
Navn i en vid Mening, nnar han intet andet almindeligt Navn vid
ste nt tittcegge Folk, det boede Nord pan; og alene i sin geogrnphi- 
st'e Beffrivelse af Scythien taler han om de egentlige Scyther, 
det boede fra Don til Donau.

§. III.

Forste S<rde Nnat jeg betcrnker, nt faafnart mnn fommer ti( Chazarer- 
iAflrabad. ne j mere tpfe og histotiffe Tider, fan finder man, nt de have 

boet osten for Wolga; fan stutter jeg heraf, at deres forste og celd- 
ste Boepcel havet vccret i det nu vcerende Persiske Landskab Aftra- 
bad, hvor Hanway hat 1744. endnu fundet dem. Dette Land
skab ligget efter Hanway’s Chatt Sonden for det Caspiske Hav imod 
Hsten, og har Vesten for sig Alafanderan, de gamle Hyreani- 
ersLand, forfeit Chorafan, eller det gamle PaÄrien, og 
Norden for sig, langs det CnspiffeHav, den Htken Korgan, oven 
for hvilken Turkumaner boer. Men fordi Chazarerne have 
fra de celdste Tider boet i et Petsiff Landffab, derfor mane man et 
gtøte Dem til Perfer; thi det som nu, og fra lang Tid siden, ud- 
giot Det Petsiffe Rige, havet i de alletceldste Tider ei hort dertil, og 
da vare Perlerne ikkun et lidet Folk i det Landskab Fars. Me- 

- der, Parther, Ela mi ter, Geller, Hyrcanier &c. vare 
gandffe andre Folk, som forsi ved Undertvingelse finge Det alminde
lige Navn Perfer. Ja De nu vcerende Perfer ere et De rette 
og gamle Perfer , men en Blanding nf mange Folk, og sorneme- 
ligen af Araber, Tyrker og Tatarer. De egentlige Perler 
ere De saa kaldte Gebri eller Gauri. Foruden Dem ere Det De nu 
fan kaldte Perfer, Araber, Turkmaner, Ghiler, Arme
nier, Georgianer, Aghwaner, Chazarer, og mange flere. 
Det nu vcerende Persiske Sprog og Bogstaver ere et De gamle Per
fers, men en Tyrkisk Dialect, at forsteme af De gamle og rette 
Tyrker, hvorudi jeg dog ikke ncegter at jo noget gammelt Persisk 

kan 
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kan findes. Hvis derfor endog nogen Overeensstemmelfe skulde fin
des imellem de nu vcerende Chazarers og Perfers Sprog, fa a 
maae dog deraf ikke siuttes til Overeensstemmelfe imellem de 
gamle Chazarers og Perfers Sprog. Imidlertid moder 
dog noget, fom snart skulde forlede en til at troe, at de 
gamle Perfer og Chozarer havde vcrret bestcegtede sammen; thi 
Plinius £), og Solinus c) hans Udskriver, vidne, at Perferne 
kalde Scytherne Sacer afdet ncermeste Folk, o g at Scytherne 
igien kaldte Perferne Chafarer. Da nu Perferne kaldte Scy
therne efter det ncrrmeste Folk, saa er det rimeligt, at Scyther
ne have ligeledes opkaldet Per ferne efter det ncermeste Folk; og 
Chafarer i Aftrabad ere uden Tvivl det ncermeste Folk ved Scy
therne, som da beboede Egnen Asten for det Caspiae Hav; thi 
ingen andre Scyther forstaaer Plinius her, da alle de Folk han op
regner, have boet Asten for det Caspiae Hav. Men heraf bliver 
det og klart, at han meget uegentligen kaldte dem Scyther. In
tet er almindeligere, end at Naboe - Folk give hinanden uegentlige og 
forkeerte Navne efter det dem ncermest liggende LandMb. Saale- 
des kaldte vore gamle Nordiske hele Tydffland Saxland; saaledes 
kalde Finnerne alle Svenffe Ruodfalains, af det ncermeste Land
skab RoslaAen. Vel sandt, at der er nogen Forffiel i Udtalen 
imellem Chazarer, Chozarer og Chorfarer, men dog ei saa 
stor, at det kan hindre en fra at antage, at det jo er eet Navn paa 
eet Folk, allerheldst Chazarer virkelig endnu boe i Aftrabad, 
og Aftrabad derhos er, og har fra de orldste Tider varet, Per
fidis yderste Grcendse - Landskab imod det ftore Tatarie, eller de 
Gamles Afiatiffe Scy thi en d)» Dog vil jeg ikke dolge noget af 
hvad der kan vcere min egen Mening imod; thi det udfordrer Sand
hed. Hos Abulfeda é) finder jeg, at det Landskab Chorafan 
fikal have Navn afdet PersMe Ord Chor o: Solen; og da kunde

M m m 2 man

£) I- 6. c. ig. c) c. 62.
d) A6ta Sanét. m. Jun. T. 5. p. igo.
e5 <2eogr. Tab. 27. i Büschings Magazin t. 5, p. 335. 
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man let falde paa den Tanke, ar Scytherne havde kalder Perfer
ne fa a, fordi de vare Solens ivrige Tilbedere. Men herimod kan 
indvendes, ar fordi Solen heder Chor paa nye Persisk, derfor er 
det ikke sagt, at den ogsaa haver havt saadant Navn paa gammel 
PerW, dåden langt rimeligere hav^r heder Mithras. Salrna- 
kius/) vidner, at i Solini codices ftoacr Chofaci, og i den 
Kongelige Franske codex af Solinus skrevet oven over: Scorta- 
ci. Bo chart g) mener, at Chorfaci fkulde betyde Le siygtige 
Sacer, og at Scytherne kaldte Perlerne saa paa Spot, for de 
Nederlag Cyrus og Darius Havde lidet af dem. Men endffiont 
jeg ikke bifalder denne Udlednmg, fordi detukke synes, at Per fer
ne Have kaldt Scytherne Sacer paa Spot, og at Scytherne 
altsaa ikke Havde nogen Aarsag at spotte dem, saa tamfer jeg dog, 
at saa stor en Mand som Bo chart ikke burde begegnes paa en forag
telig Maade, som Harduin h) Har giort. Men nu at komme til 
Herodoti Catjarer, saa linker jeg, at Plinii Cotieri z) ere 
de samme, baade fordi Navnet er eet paa een Vocal n«r, saa og for
di Plinius regner Cotieri iblant Sacer eller Scytherne, der 
boede^sten for detCaspiffe Hav; og delte synes mig at pege paa 
Chazarerne, der endnu boe ved den sydostlige Kant af bemeldte 
Hav, og det lige ved Grcrndsen af det store Ta tarie, eller det 
Asiatiske Scythien; hvorfor vel og Plinius haver regnet dem til 
Scvther; saa og fordi de ei stode under Per ferne. Naar jeg 
overveier, at Cat jari og Cotjeri kan haardt udtales Catfchari, 
Cotfcheri, saa synes mig at igien kiende Chazarer eller Cho- 
zarer. Da Herodotus k) beretter, at Scytherne selv sag
de, at deres Konge Targitaus havde levet omtrent 1000 Aar for 
Darii Felttog imod dem; saa folger heraf, at Chazarernes eller 
Catjarernes Alder opstiger i det mindste til 900 Aar for Darius, 

der
/") In Plinian. Exercit. p, 692.
g) Geogr. faer. I. 4. c. 10. p. 254.
>) In Plinii I. 6- emend. 46. p. 759.
i) 1- 6- c. 19.
6) 1-4-c. 7.
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det er 140a ^lav for Christum; thi de stammede igien fra Arpoxais, . I4ö° Aar 
Targi tai mellemste Son; og at Chazarerne have fra de cold- korChrisium. 

stc Tider boet paa ovenmeldte Kanter, og ei staaet under 
Perferne.

§. IV.

Det vides ei, nam* Chazarerne egentlig ere dragne ud fra Andet S<rde 
Aflrabad, dog faaledes at mange ere blevne tilbage, siden de end- S sten for 
nu boe der. Vil man troe, at Plinius haver ffrever efter ftn WoIga‘ 

egen Tid; faa er det rimeligt, ar de endnu 70 Aar efter Christi FoL- 
fel have roligen siddet der. Dog man kan i Henseende til Tidsreg
ningen kun lidet forlade sig paa Geographerne, da ds famle de
res Efterretninger af gamle og nyere Skrifter. Jeg ff'ulde snart 
troe, at de for Plinii Tid have udbredet sig til den ostlige Kant af ' 
Volga, siden Mirkhond l) vil, at deres forste Stamfader Xho- 
zar har allerede ved Volga anlagt en Stad, og opkaldet den efter 
sig. Thi endffiont dette ikke kan vcrre rigtigt, saafremt de forst 
have boet i Aftrabad, saa kan man dog med Foie siutte heraf, at 
saadan deres Vandring og Udbredelse maae vcere skeet i celdgamle 
Tider. Khozar skal have ladet saae Hirse rundt om sin Bye, 
det eneste Slags Korn, som kunde voxe i det Land, hvilket nu for
holder sig gau^e anderledes, da der voxer.alle Slags Korn-Arter. 
Xhozar fik del Tilnavn Kiem-Kufcar O: den fredelige, godgie- 
rende, og lidet talende, Egenskaber, som uden Tvivl have for en 
Tid tilkommet Folket, og man derfor haver tillagt dets indbildte 
Stifter. Ved hvad Leilighed Chazarerne have begivet sig saa 
langt Nord, findes ikke optegnet; rimeligen ere de dog blevne irceng- 
de frem af et andet Folk, som fast altid ffeede med de uflebne Folk.

§. V.

Nu vare Chazarerne komne til Volga; men den blev ei TredreS«rde 
Grorndsen for deres Vandringer. De ginge over den, og ndbre- mellem fol
dede sig langs Vest-S-iden af der Cafpifke Hav til Staden Derbent, lent00 " 

M m rn 3 Thun-
Z) Herbelotv. Khozar. T. 2. p. 1003.
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Thunmann, som dode alt for tilig fra ben gamle Historie, den 
eeneste, som haver samlet om dette Folk, begynder deres Historie 
dermed, at han formoder, at de have vceret samme Folk som Sira- 
kerne?//), om hvilke Strabo, Plinius, Tacitus, Ptole- 
mæus, tale, og hvoraf man seer, at de have vceret beflcegtede med 
Aorfer, og disse igien med Alaner. Hans Grunde ere folgende: 
forst at S i raker og Chazarer synes at vcere eet Navn, hvilket jeg 
ikke kan finde; derncest, at Siraker have beboet samme Lande, 
fom Chazarer-siden, hvoraf intet andet folger, enb at Chaza
rerne have unberrvunger dem, og siden blandet sig med dem, liges 
fom Franker meb Gailier; og endeligen, at Siraker forsvinde, 
efterår Chazarer bleve bekiendte, hvilket efter mine Tanker maatte 
fE’ee, naar de forste bleve undertvungne af, og indlemmede i be sid
ste. At Aorfer, som vare beflcegtede meb Sirakerne, kaldes 
ogsaa Alanorfer, og gioreö tU Alaner, vil jeg just ikke stritte 
meget af for min Mening , efterdi det Ord Alan betyder ikkun en 
Bergboer, og blev, efterat de tette Alaner vare blevne meget 
mcegtige, udstrakt til alle de Folk, der stode under dem, hvilket 
skeede altid i den Strcrkning Land imellem Wolga, Don, Pon
tus, det Ca fpiffe Hav, og Caucafus', en Strcekning der er saa 
vigtig i Folkevandringernes Historie, og hvor Grund er bleven lagt 
til de storste Krige. De almindelige Navne vexlede ofte af der, 
ligesom et Folk voxte det andet over Hovedet. Scycher, S ar ma
ter, Alaner, Huner, Chazarer, Uzer, eller Cuma- 
ner, Tatarer, ere de almindelige Navne, som have fulgt paa 
hinanden. Men skulde Aorfer have vcevet egentlige Ala
ner, da kunde de ingenlunde have uceret Chazarer, thi de^ 
rette Alaner vare beflcegtede meb vore Nordiffe, Danffe, Norske 
og Svenske. Thunmann haver endelig selv indseet paa et andet 
Sted i sit Verk, at Chazarerne have maaffee ikkun indtaget Si- 

2.Sec. efter rakernes Land. Dette maae omtrent vcere ffeet i det andet Secu- 
Christum A. lo efter Christum, thi Aar 212. finder jeg dem allerede at have ver

ret
m) lluters. über die östlichen Europäischen Völker, p. 12. 22. hg.
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ret fad mcegtige, at de giorde Indfald i Armenien. DenLlrme- 
niske Historicffriver Mofes Chorenenfis %), fom levede i A.Se- 
culo, ffriver herom faalrdes: "Da Valaries regieret^ i Arme- 
" ni en, ginge de nordlige Folk Chazirer og Bafilier igiennem 
" den Port Zura, under deres Äussrer og Konge Venafepus 
" Surhacus; de droge over Floden Kur, hvor Valaries modte 
" dem med en stor og stridbar Hcer, flog dem paa Flugt, og for- 
" fulgte dem giennem Porten Zura, hvor de atter famlede sig, ble- 
" ve vel siagne paa nye, men ved deres Buessyttere drcebte Kongen 
“ Valarfem udi den Persiffe Konges Artabani andet Regierings 
" Aar, efterat Valarfes havde regieret i 20 Aar. Hans Son og 
" Eftersslger Chosroes gik over Bjergene, overvandt disse mcegti- 
" ge Folk med Svcerd og med Spyd, og tog hver hundrede af de 
" duelige til Gissel. „ Saavidt Aloles.x Hans Beretning er 
faa meget des mcerkeligere, fom han efter eget Sigende haver taget 
den af Bardefanes nf Edefla, der levede paa samme Tid denne 
Krig tildrog sig. Ved denne Anledning vil jeg anmcerke, at Ba- 
Itlier ere uden Tvivl Baritlier, en Uziff Stammes), at maner 
stkulde falde paa de Kongelige Scyther ; hvilke Barfilier boede 
oven for Chazarerne heit oppe ved Wolga, og om hvilke jeg län
gere frem ffal handle mere; Porten Zura kaldes af Procopiusp) 
Zzur, og siges af ham at have vcrret en af de Cafpisse Porte eller 
fnevre Passer, venteligen et, der haver ligget VestenforDerbent. 
Det Navn Surhacus anfter Thunmann q) for eu S i raker. 
Kan vcere, at nogen af dette ved Erobring eller Venffab med Cha
zarerne foreenede Folk er bleven dets Konge. Af den hele For- 
tcrlling fees ellers, hver mcegtige Chazarerne allerede vare, og 
at de stode i Forbund med Uzerne. Saafremt disse Uzer have 
under Navn af Ou- Siun engang boet ncer China r), faa kunde 

denne

») C« 62. p. 184- c. 65. p. 18?'
e) Thunmann 1. c. p. 23. i

p) De B. Goth. L 4. c. 3. p. 182. efter den Penetianffe Udgave,
y) 1. c. p. 22-
r) Suhm VVN den Uzen, hinten bei Neftor p. 276.
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s) Noord - en O o ft - Tartar ye. fol. p. 708-
O Mofes Choren; c. gi, p. 210. c. 82. p. 212. 213*
u) 1. C. p. 24. 25.
v) Mit Skrift om Folkenes Oprindelse x. 198.

denne deres Foreeningiued Chazarerne, som synes at have ved
varer l«nge, riene til at bestyrke den leekde. Amsterdammer Borge
mester Widen s) hans Foregivende, at Chazarerne have en
gang erobret alr Landet fra China til Boryflhcnes; dog han har 
ei kiendt Uzers og Chazarers Venffab, men derimod tilffrevet 

Omtrent£Vtit) de gamle og rette Tyrker have giork. Noget 
A. 320. over hundrede Aar efter ovenmeldte Krig imellem Chazarer og 

Armenier finder jeg al i)^i Persiffe Konge Sapor formanede de 
nordiffe Folk til at ffulle giore Indfald i Armenien fra en Side, 
paa samme Tid han giorde der fra en anden. Men den Armeniffe 
Konge Tiridates samlede sin Hær, drog over Caucafus ind paa 
de Garganiffe Marker imod de nordiffe Folk. Slaget var heftigt, 
og endteö dermed, at Tiridates dræbte Bafiliernes Konge, og 
forfulgte derpaa Fjenden lige til Finnernes Land /■). Thun- 
rnann z/) forstaaer Uzerne ved disse Huner, thi de vare uden 
al Tvivl Huner, Det Folk Uitii, som Strabo scener paa Nord
kanten af det Caspiffe Hav, anseer han, maaffee retteligen, for 
Uzer; og kan det ikke negteö, at jo Huner have fra ældgammel 
Tid boet veddet Caspiffe Hav og vet> Wolga-v); endffiont jeg 
kroer, at de indtil 360. eller saa omtrent, have fornemmeligen alene 
boet paa dens estlige Side, hvorfor man ogsaa finder, at Uzer have 
i endnu langt seenere Tider boet ved Yaik. Imidlertid siden Ar
menierne ffulle have forfulgt de nordiffe Folk lige til Huner
nes Land, saa er det dog vel troeligt, at nogle Huner eller Uzer 
have boet paa Vestsiden af Wolga; thi det er ikke rimeligt, at Ar
menierne ere gangne over Wolga. Maaffee at de Huner, af 
hvilke Atila var, ere forst omtrent 360. komne over Wolga, og 
ar andre Huner have forhen boet paa dens vestre Side. Nogen 
kunde maaffee sporge, hvi jeg anforer dette Slag i Chazarernes 
Historie, da Chazarer ikke navnes at have været med deri; men 

hertil 
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hertil svarer'jeg, at de formodentlige« ogsaa have været der, siden 
deres Budsforvandte Bafilier, etter Uzer, vare der, og da ere 
de venteligen Multe under den almindelige Benævnelse af Nordiske 
Folk. Nogle Aar forend dette Slag ffal en vis Armenier Pe
rozo mates have overvundet C ha canum, som og hedte Vezer- 
eus, og giftet sig med hans Dotter. Denne Perozornatis Son 
Camfarus kom siden i Strid med en anden Vezercu^ Chacanus, 
og derhos med den Persiffe Konge Sapores; hvorover han, inde
klemt imellem tvende mægtige Fiender, tog Flugten til den Armeni- 
ffe Konge Tiridates. Saaledes fortæller Mofes Chorenen- 
fis x) dette. Da nu Chacan var de Chazariffe Kongers alminde
lige Navn, cg Chazarerné boede lige op tt£ Derbent, hvor 
Perserne tage ved, saa er der rimeligt, at den Chazariske Konge 
forstaaes herved, og ar Camfarus har havt sit Opholdssted i Ar
menien ved Grcendfen, hvorved han laae midt imellem disse tvende 
mægtige Folk. Vel fandt, at Kongerne af de.Tyrker, som boede 
Asien for der Caspiffe Hav, kaldtes ogsaa Chacan eller Chagan; 
men det Folk boede for langt borte til at troe, at Camfarus ffulde 
flygte for dem til Armenien. De falske Avarer kaldte og deres 
Konge Chagan; men de boede langt inde i det store Tatarie. 
Tatarerne i Grim kalde endnu deres Konge Chan eller Han, og 
Middelalderens Skribenter ffrive det ofte Cham. Korteltgen en 
Konge kaldes egentligen paa Tatariff og Tyrffiff Chan. Men 
heraf fees den megen Omgang imellem Ghazarer paa den eene Si
de , og Huner og Tyrker paa den anden; hvorover ingen maae un
dre sig, da disse tvende sidste Slags Folk boede rundt om og ved dem 
paa alle Sider. Man finder derfore det 2Ere-Navn Chagan til
lagt de Chazariske Konger i det 6. Seculo y), i det 7. 2), i det

8.

1. 2. e. 83. p. 217. 218*
J') Bayer in Comment. Petrop. T. i. p. 459.
«0 Theophanes in Corp. Byzant. T. 6. p. 210»
Nye Saml. I. 23. Nnn
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81. a), i bet io. b)» Müller c) opregner, hvor mange Folk der 
bruge og have brugt dette Navn. I ben Geographie, som staaer 
bag ved Moles Ghorenenlis, og hvilken nogle derfore have til
skrevet Moles selv, skrives c/) hee! mcrrkeligen, at den Nordiffe 
Konge kaldes Chacanus, hvilken er Chaziremes Herre, 
og Dronningen kaldes Chatunia, som er Chacani Hustcue, 
og af det Barsiliffe Folk. Dette sidste bekrcefter den n«r Om
gang imelllem Chazarer og Barfilier, kom vare en Uzisk 
Stamme. Ordene synes endog at med fore, at de Chaza- 
riske Konger giftede sig altid med Barfilier, Hvilket dog bor ind- 

x skrankes ikkun til en vis Tid; thi lcrngere hen i Tiden bleve Chaza
rer og Uzer Fiender. Chatun synes at betyde paa Tyrkiff og 
Tatarisk i Almindelighed en Dronning, ligesom Chagan en Kon
ge; thi Elmacinus e) fortceller ved det Aar 679, at da regierede 
t Bocara et Fruentimmer ved Navn Chatun, og Dronningen af 
den beromte Mohammed Sultan af Charisme hedre ogsaa 
Tarcan Khatun/). Dog Tingen afgiores ganske derved, at 
Meninfki g) vidner, ar en Dronning kaldes paa Tyrkisk Chatun. 
Hvad det Navn Vezercus angacrer, da anseer jeg det og for et 
2Ere-Navn, og for det samme som Tyrkernes Vezir. Forun
derligt er det,- at Ammianus, som saa noie beffriver Folkene 
ved Pontus, Don og Wolga, ikke nccvner Chazarer, da 
han dog levede i det 4. Sæculo, og vi allerede have sect, at de da 
og lcenge forhen vare i de Egne. Rimelig er derfore Thunmanns
b) Formodning, at de ere blevne begrebne under det almindelige 
Navn af Alaner, ligesom siden af Duner; hvorfove man ei hel-

. . ler

fl) Jbid. p. 248-
H Conftantinus Imp, de adm. imp. c. 38'
c) Comment. Alph. p. 26. 27.
d) p. 356. '
e) I i- P« 53«
/) Allg. Weltgesch. T. 21. p. 175.
r) in Complemento Thefaur Lingv. orient, v. Regina.

Astl. Vol?, p. 26. ni.
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ker finder -em ncevnte af Procopius, Agathias, Menander, 
Skribenter i det 6. Secuio, der dog navngive saa mange andre, 
ag tildeels smaae, Folk, Ammianus z) triDncr, at Alanerne 
havde ved deres Seiervindinger udstrakt deres Navn til alle i de Eg
ne boende Folk. Hunerne ved Aar ,370. og derefter under- R. 370. 
tvUnge og forstyrrede de Alaniffe og Gorhiffe Folk og Niger, ere

* Chazarerne ogfaa komne til o.t staae under dem, enten som Under- 
saatter eller Venner, hvilket sidste er for fmaae Stater, i Henseen
de til deres mcegtige Naboe- Stater, noesten det samme som at vcrre 
Undersaatter. Hvad ^ 'hunrnann efter Prisens äussrer, at 
Bafilierne ffulde under Anforsel af Bafich og Kurfich havegiort 
Indfald i Medien, kommer for det forste ei Chazarer veö, da 
hverken de eller Nordiffe Folk her ncrvnes, og desuden troer jeg ei 
heller, at dette engang vedkommer Bar fil i erne eller Uzerne, 
thi Prifcus kalder dem, der giorde dette Indfald, Huner og kon- 

i gelige Scythen Men hermed maae vcere som det vil, saa synes 
det, at efter det forste Huniffe Indfald haver nogle af de overvund
ne Folk giort sig los igien, hvoriblant Chazarerne, indtil den 
merglige Huniffe Konge Atila bragte dem alle igien under Aaget, 
og udstrakte sit Herredomme fra Wolga og Don til Donau, ja 
over Donau til Sau - Strommen paa den ene Side, langt inde 
i Tydffland paa den anden Side, og igiennem Polen lige til ister
soen paa den tredie. Og da bleve Chazarerne ogsåa undertvung
ne af ham, hvormed stråledes tilgik. Mange havde i lang Tid 
efter Stammer og Slcrgter regieret over dette Folk, saa at hver 
Stamme havde sin Regent. Keiser Theodofius den yngre 
bragte dem alle ved Gaver til at forlade Atilæ Partie, og at giere 
Forbund med Romerne; men den, som bragte Gaverne, deelte 
dem ikke ud efter enhver Konges Vcrrdighed, thi han ga.v Curidach, 
som var den fornemste af deres Konger, det som tilkom den anden. 
Curidach herover fortornet, da han ansaae sig som foragter, kald-

N n n 2 te

i) 1. ZI. c. 2.
t) Hstl. Völk. p. 25. Prifcus in Corp, Byz. T. 1. p. 43. 
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te Atila til Hielp imod sine Med -Konger. Atila tovede ei, men
A- 449- sendte en stor Krigshår, ihielflog nogle af Kongerne, og tvang de 

andre til at underkaste sig. Derefter kaldte han Curidach ril sig, 
ligesom han vilde give ham Deel i Seieren. Dog denne svarede, 
At det var vanskeligt for et Menneffe at komme i Guds Nærværelse; 
thi naar ingen uden at faae ont i Ainene kunde see paa Solen, hvor
lunde skulde da et Menneske uden Smerte omgaaes med den ferste 
af Guderne. Og ved saadan Smiger beholdt Curidach sit Rige, 
da alt det ovrige af Chazarernes Land kom under Atilæ Herskab. 
Denne Konge sendte sin ældste Son Ellac did for at regiere saavel 
over Chazarer, som over alle de Folk, der boede i Scythien ved 
Pontus. /) ' .

VI.

Fierde Sæde Af dette sidste kan man siutte sig til, ar Ghazarernc strak- 
teö Pontus. sig allerede ril Pontus, venteligen i den Egn lige over for Grim, 

hvor man saa længe efter finder ar de have boer. Men dog vedbleve
de og at strcekke sig lige hen ri! Derbent, og maaffee ogsåa til 

A. 454. Wolga. Efter Atilæ Dsd, og hans Sons Ellac "Nederlag og 
Drab ved den Gepidiske Konge Arda ri c, hvorpå« Gepider, 
Ost - Gother, og flere, satte sig i Frihed, fha nt Atilæ Huner 
og Senner beholdte tilsidst intet tilovers uden Landene ved Niepqr, 
Pontus og Mæotis 7/z) ere ved denne Leiklghed vel og Cha- 
zarerne akter blevue frie; Men det varede ikke længe; thi der 
fkedte kort ester store Forandringer, saavel idet Asiatiske som Eu- 
ropæiffe Scythien, at jeg her ffa! bruge det vedtagne almindelige 
Navn. Thi Folk der boede langt borte ved Oceanus, fom PriP 
cus n\ skriver, dreve Avarerne ud, ved hvilke t<:t)en Tvil sorstaa- 
es de uægte, og disse dreve igien Sabirerne ud, som derpaa an- 

F fulde

Z) Prifcus de Legationibus, in Corp, Byz. T. 1. p. 4.3. 37, 42.
w) Iornand. de reb. Get. c. 50.
*) de Legat, p. 29
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fulde og uddrevs Ugrerne, hvilke vare deelte i Saragurer, Uro- 
gcr, og Hunagurer, det er Hun garer, hvilke trends forene- U. 462. 
de sammen angrcbe og overvunde efter mange Trefnrnger Chaza- 
rerne, fom Prifcus ved denne Lejlighed kalder Huner Aka ti rer
o) f^orpaa Saragurerne, met) Chazarer og flere Folk, droge 
forst imsd de Caspiffe Porte, men kunde ei troenge igiennem for den 
Persiae Besætnings Skyld: hvorpaa de vendte sig imod Ibererne, 6 
plyndrede deres Land, og streifedeindi Armeniernes Laudffaber /-). 
Noget efter forekommer en Ambazukes Hunernes Kongs, som 
besad de Caspiffe Porte ved Derbent; hvoraf jeg flutter, at denne 
Ambazukes har varet Chazarernes Konge, baade fordi Hu
nernes Magt synes da at have vcerer svcekket i de Egne, saa og 
forbi Procopius, der fortceller dette, aldrig noevner Chazarer, 5OO 
men begriber dem og flere Folk under det almindelige Navn af Flu
ner; og endeligen fordi Derbent haver baade for og efter'vceret 
Grcendsen imellem Chazarer og Perfer. Denne Konge var en 
stor Ven asdsn Grcrkiffe Keiscr Anaflafius, og tilbod ham, kort 
for sin Dod, som skeede i en hei Alder, disse Porte; men Keiseren 
Ziorde sig Betcenkning herover, og vilde ei modtage dette Tilbuds).

VIL

Under denne Konge eg EftermcenFsynes de Chazariffe Om- Femte Gw- 
stcendigheder meget at have forandret sig, og dette Folk i stedet for de i RnSland 
en Under-Rolle at have herefter spillet en Hoved-Rolle, og have °s Om

bragt under sig de fleste, Huniffe, Ngriffe og Slaviffe Folket 
Etammer. Men hvorledes og naar dette egentligen er Mer, der- 
rm hersker en dyb Tauöhed i Historien. Dog synes meget deraf al 
have tildraget sigi Slutningen afF. og Begyndelsen af 6. Seculo; 
thi da sinder jeg, 'at den Persiffe Konge Cava6es har taget de

N n n g Caspiffe

o) Otrokocfi Orip. Hung. T. i. p. I52. 153.
j>) Prifcus 1. c. p. 30- Thunmarm östl. Völk, p- 29. 112.
tf) Procopius de B. Perf. 1. 1 c. 10. Th un mann ösil. Völk. p. 112.
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Caspiffe Porte fra Ambazukis Sonner, hvorpaa Chagan, 
A. 5I0. Tyrkernes og Hyrrernes, det er Oigur eder Ugrer, deres

Konge, samlede en Har af420000 Mand , som han let kunde giore, 
da han regierede over atte Rufler og Suget Nucrat. Ved disse 
Rufler forstaaeS vel ikke egentlige Ruller; thi om de end vare den 
Gang til, som et Folk, saa have de dog kun besiddet et lidet Land; 
men derved forstaaeS ventelige« det hele Land, som Rufler siden be
boede , fra Pontus af til Hstersoen. Nucrat derimod tiender 
jeg ikke. Freden blev endelig flutted paa Vilkaar, at Cavades 
ffulde agte Chagani Dotter. ' Men som Cavades havde imedens 
sat Muren i Stand, der beffytter disse snevre Passe eller Porte, saa 
sendte han Chagani Dotter tilbage, efterår han ikkun havde havt

U. 530. hende een Nar hos sig r). Og siden befæstede Cavadis Son
Chosroes denne Muur end mere, hvorved Chazarer eg de flere 

' Folk bleve lange hindrede fra at gisre Indfald i Perfien. Ved 
denne Leilighed giorde han Fred med den Chazariffe Konge, og fik 
derved hans Tilladelse hertil. Porterne giorde han af Jern, og 
derfor blev Passen kaldet Bab ol Hadidi, det er Jern-Porten. 
Ved sammeTid bygde Chosroes Staden Baboan'ved det Caspiffe 

. Hav, og de Stader Xareara, Bab ogAlabuab, hvilke tvende 
vet ere Derbent, eller have ligget der i Narvarelscn. Ncer ved 
Chazarernes Land bygde han Balangiar, hvilken siden tilhorte 
Chazarerne, og var undertiden deres Hovedstad, Samandar 
og Albaidha; og i Chozarernes Land bygde han de Skader 
Sandil og Fairduz Cupa. Han satte og en Sradtholder af sin 
egen Slagt til at bevare Grandsen og Muren, og kaldtes dennes Ri
ge Aflarir, det er, Thronen; hvilket vedvarede lange efter endog 
i Muhammedanernes Tid. Nu heder Landet Schirwan. 
Og bleve han og hans Underfaatter tilsidst Christne j). Hvor vidt

Cha-

r) Procopius 1. cit. Bayer in Comment. Petrop. T, 1. p. 459. 462.
s) Geogr. Nub. part. 1. dim. 4. p. 24. dim. 5. p. 242. Abulfeda Geogr.

i Büfchings Mag. 4. Th- P- 179. 5- Tl). p. 316. Thunmann s sil. 
Volk. p. 112. 113.
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Chazarerne have paa denne Tid udstrakt deres Herskab, kan fees 
deraf, at Jemandes t) beretter, at neden for Vidioarii, der boe
de ved Veixelens Udlob, og for Esthier, der boede Aften for 
Veixelen iPreuflen, boede Sonden for det tapre Chazariffe Folk, 
fotn ikke lagde sig efter Agerdyrkning, men levede af Fædrift og 
Jagt. Neden for dem igien boede Bulgarerne ved Pontus. Af 
disse Jornandis Ord fees, at Chazarerne have da eiet en ftor 
Deel af Polen. Ingen maae dog herved tarnke, at Chazarer
ne have alene opfyld,t alle disse store Lande, nevnlig en anfeelig Deel 
af Polen, heele Eithauen, det gandffe egentlige Rusland, og 
alt Landet lige tit Wolga oß Derbent. Nei, de vare Folk, fom 
jeg siden skal vife, der vare gode at komme til rette med, og fom lo
de enhver troe hvad han vilde. De noiede sig med at tage Skat af de v 
undertvnngne Folk, beholdte deres egen og gamle Levemaade, oglo- 
de de andre beholde deres. Og derfore finder man og, at deres 
Ravn er ide Lande faa hastig forgåaet, efterat deres Rige var for- 
gaaet. Mange Folk i bemeldte Lande have og uden Tvil vceret frir, 
endffiont de have boet teet ved Chazariffe Underfaater; og til dem 
regner jeg Bulgarer, og de tvende Hnniffe Folk Cotrigurer og , 
Utrigurer. Desuden fatte i 6. og 7. Seeulis de ucegte Avarer 
deres Magt Gramdfer mod Vesten, og de rette Tyrker imod Aften. 
Vel fandt, at Jornandes i ovenmeldte Beffrivelfe kalder dem 
egentlige« ikke Chazarer, men Agazzirer; dog enhver indseer 
vel, at Navnet er det famme, og desuden figrr Geographus af 

Ravenna tå) det udtrykkelig. Men nu msder noget, fom i Forsk
ningen synes mroeligt, nevnlig at Chazarerne have sort Krig 
med 06 Danffe, da dog inter er, efter alle Omstændigheder at dom
me, visiere. Korteligen, de ere de Huner, som Saxo lader krige 
med den Danffe Kong Erode, og Hervarar Saga med den 
Reid-Gothiffe Konge Angantpr, hvis Rige laae i PreufTen, 
Samaiten, Kurland, LiflancL Hunerne eller Chaza

rerne

t) De rebus Geticis, e. 5.
») 1. 4. c. i.



472 S. Om Chazarerne.

A. 570. rerne havde fornemmelig Ruder til Hielp, deter, de Folk, som 
boede i Rusland, helst i Nord-Rusland eller Holmgard. De
res Krigshcer var overmaade stor, og forte mange Heste og Asner 
med sig. Men de blcve desuagtet ganske slagne af de foreenede 
Konger, den Reid-Gothiske Angantyr, og den Danske Rro- 
de VII, thi til ham henforer jeg dette; og den Chazariffe Konge 
blev selv paa Pladsen y). Mere om denne Krig vil jeg ikke handle, 
endskient det gierne kunde skee ester ovennreldte tvende Skribenter, 
eftersom jeg haver giort det udi den I. Tome af min Danske Historie, 
som nu snart skal gives under Pressen. Denne ulykkelige Krig for- 
aarsagede uden Tvivl, at de overvundne Folk i Lithauen og Po
len afkastede Chazarernes Aag; thi jeg finder ikke, at Chaza- 
rer have siden herffet der. ' Det samme synes og at maae siges om 
Nord-Rusland: thi i Syd-Rusland bleve de endda længe ved 
at herske. Og derfra er det vel at de have fordrevet Wo lo eher
ne, fom Neftor zr) siger. Og disse Wolocher ere de samme 
Folk, som kaldes Walacher eller Blacher, og som derpaa ned
satte sig i Dacien, nevnlig Moldau og Wallachie, og mcenge- 
de sig der med de gamle Dacier, og Levninger af Romere og Go- 
ther, famt Gepider, Huner, Avarer, Bulgarer, Slaver, 
og siden med Patzinaker, Uzer etter Cumaner, og Tyrker, 
hvorfor og deres Sprog er saa broget, og blandet med saa megen 
Latin. Om de Tyrker, som ved denne Tid skulle vcrre faldne ind 
i Medien, og have foresiaaet Keyser Juftinus Forbund med sig . 
imod Perlerne y), have vævet de rette Tyrker fra Turkeltan, 
eller Chazarerne, skal jeg ikke sige. Derimod kunde man snart 
troe, at de Tyrker, som efter samme Skribents Sigende 2) ginge

A. 590. i Mauricii Tid over den Cimmeriske Bosporus, og beleirede
Staden Cherfon paa Crim, at de have været Chazarer, saa- 

som

D Min Tome 8- x. 52. 53. T. 9. Tavle 87. 88, og 89-
x) P- 45-
J7) Menander in Exe. Legat, in Corp. Byz. T. i. p. 77,
r) ibid. p. 87.
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som de boede lige over for paa den anden Side- af Bosporus. 
Imidlertid feer man af Menander a), at de under Tiberio 

' indtoge Staden Bosporus paa Crim; hvorfore det vel og bliver 
dem, der have beleyret Cherfon.

§. VIII.
Ved disse Tider, og noget forhen, skeede det, at Chaza-Slette S«de 

rerne trcengde ogfaa ind i det nu vcerende Crim, hvorved de bleve * 
i Stand til at beleire Cherfon. Thi det er rimeligt , at de Apa- 
turer, hvis Land, som laae paa Sydkanten af Crim, Keiser 
Tiberii Gesandt Valentinus drog igiennem paa sit Gesandtffab A- 580. 
til Tyrkernes Konge, bsr lcefes Ahatirer, og derved Chazarer 
forstemes? I det mindste ciede Chazarerne , et meget lcrnge ef
ter, endeel af Crim. Imidlertid have dog de rette Tyrker trcen- 
get ind mellem AV olga og Tanais; thi de roste sig af ved denne 
Tid at have overvundet Alaner og Urogu rer Z?), i hvilken Tid 
de Cbazarer, som boede paa Crim, ved Don og Wolga, vel 
og have maattet lide meget af dem, og maaifee staaet under dem. 
Dog denne Tyrkernes store Magt begyndte meget at vakle allerede 
i Mauricii Tid, ved det den Persiske Konge Hormisdas erholdte U. 590- 
store Seiervindinger over dem, som boede i TurheBan, og nog
le Stammer as dem flygtede bort, og begave sig til Avarerne A- 595- 

i Pannonien c), og i det folgende 7. Seculo tog efterhaandcnsaa- 
vel de vestlige som ostlige Tyrkers Magt afcT), fom og Avarernes

- ved Nieper og Don; faa <it Chazarerne derved komme iglen 
snart til deres forrige Krcefter, og bleve det herskende Folk for en 
lang Tid ved Wolga, Don, og Nieper.

§. IX.
fl) ibid. p. no-
D Menander ibid. p. io§. 109. 1. g.
e) Simocatta. 1. 3. c.'6.1. 7. c. g.
d) Deguignes Hift. des Huns T. 1. Part, 2. p. Z67. 506. ThumnaUx

östl. Völk. p. 83. 86. 88«
Uye Saml. I. 25. O O O
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§. IX.
De besidde Det 7. g. og 9. Seeulum viser Chazarerne i deres fterste 

fntCaucafus' ^^uds. Thi endskient deres Herskab strakte sig da noget mindre 
Woig^Don' end forhen paa en kort Tid, faa var det dog mere beforstet og lang- 
og det meste varigt. Ved det Cafpiske Hav, at sige paa det6 vestre Side, be- 
hnf1)0 funt de sig faaledes, at det efter dem blev kaldet Bahr Khozar, 
e*n d e e ! af det er: Havet af Khozar, af de Persiske Geographis indtil den- 
Erim. ne Dag e). De tvende Araber, som i det 9. Seculo have be

skrevet deres Reise til Indien og China 7), belcegge det og med 
Navn af Chozarernes Hav: Det samme gior i det 14. Seculo 
den Arabiffe Geographus Abulfeda g)r og den Christne 
Araber Edrifli udi Sicilien veb Aar 1153. Z>). At de og strak
te sig ril de Cafpiske Porte, og til Derbent, bevidner Theopha
nes /) ved Aar 626, da han i bemeldte Aar lader dem igiennem de 
Cafpiske Porte bryde ind i Perfien. J det Brev Chazarernes 
Konge Joseph k) skal have skrevet i det io. Seculo, siges, at 
imod Sonden boede 15 talrige Folk indtil Bab Abuab, det er 
Derbent, fom gave ham Skat. Og dette troer jeg og for saa- 
vidt at vare rigtigt; thi Chazarerne selv boede egentlige« vel ik
kun ved Wolga, ved Maeotis Udlob lige over for Crim, paa 
Crim, og noget inde i Landet, idet fom nu kaldes Cabardie; 
Resten beherskede de vel, men Det beboedeö dog af sine egne Folk. 
At Chazarerne Jave boet,Norden for del Cafpiske Hav, fees af 
Edrifll /), som regner dets Lcengde fra Norden til Sonden fra 
dem af. Abulfeda kalder Derbent Chazarernes Bye; 
jg han siger, at den var Grandfen imellem Perfer og Chaza- 

rer

#) Herbc-lot Bibi. Or. T. 2. p. 1003. v. Khozar,
f) Ane. Relat. d. Indes, p. 73.
X) I Büfchings Mag. T. 5. p. 316. og 32g*
S) Geogr. 'Nub. dim. 5, part, 6. p. 240.
i) Corp. Byz. T. 6. p. 210.
8) Buxtorf. præf. in libr. Cosri.
i) Geogr. Nub. p. H.
m) Büfching Mag- T. Z . p.
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røn), hvorved et alene maae forstaaes de Perfer, som de Arabiske Ca
li pher overvunde, men og Perferne under Calipherne; thi man 
finder, al Chazarerne have i Caliphernes *Xiö  giort jcevnlige 
Indfald i Perfien. Ved Don og paa Crim nedlode de fig ogsaa 
0) og lode anlcrgge omtrent 8ZA. Fcestningen Sarkel ved Donetz; 
hvorom mere siden. Ar Chazarerne og have boet ved Pontus, 
kan sees deraf, at den Grcekiske Keiser Juftinianus fik Aar 704 
Tilladelse af den Chazariske Chagan, ar maatte begive sig til Pha- 
naguria, som laae lige over for Crim i Afien, og at Pontus 
fros Aar 764. ganffe til, baave ved Chazarien og de andre om
kring bemeldte Hav liggende Lande p)t Cnd mere Chazarerne 
strakte og paa denne Tid deres Magt langt ind i Rusland. Ei 
allene nyere Skribenter q) antage dette, men endog Neflror r) 
vidner, at Polænerne, som boede ved Kiow og Dnieper, 
maatte give dem Skat; hvorom mere siden.

*) Ibid. p. 307. Zvtz.
,) gayer Beg- V- Azov p. 40. Strahlenberg p. 196. efter Manus Niger 

en Geograph af 15 Seculo. Pr ny Annal. Hunor. p.^309. Peysfo; 
nel Obf. bitt. p. 83. 84. Deguignes T. Part. 2. p. 507.

p) Theophanes j C. Byz. T. 6. p. 248- 290.
5) De^uignes T. 1. Part. 2- p. 507. r) k- 48.

§. X.

Nu agter jeg at handle om deres Bedrifter efter Tidens Folge. Clmarernes 
Da den Grcekiffe Keiser Heraclius blev saa becengstet af den *
tige Persiske Konge Chösroes 2, fandt han intet andet Middel at7* 
modstaae Perferne, end at indgaae Forbund met> Chazarerne, 
som skeede da han stilede over Pontus, og satte i Lander ar dra- ** 632* 

ge ril Armenien. Dog denne Gang havde det ingen videre Fol
ger med sig; men nogle Aar efter stilede han atter over Pontus, 
og giorde Landgand i Lazica, hvorfra han sendte Gesandter med 
Foråringer til Chagan, for at sormaae ham til Forbund mod

O o o 2 Per-
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Perferne; hvilket denne lovede, hvorpaa Heraclius begav sig 
selv tii ham. Da Chagan det herle, reed han ham med et stort 
Felge i Mode, og kastede sig.ved hans Ankomst rillige med dem samt- 
lig af Hestene ned paa Jorden. Men Keiseren bad da, at han 
vilde stige til Hest, og kaldte ham sin Sen. Saasnart dette var 
street, omfavnede han ham, og satte sin egen Krone paa hans Ho
ved. Derefter bad harr Chagan til Giest, og forcerede ham alle 
Fade og Kar, som brugtes der, samt en kongelig Dragt, og 
ørenringe af Perler. Til Chagan8-Fyrster gav han og Hren- 
rmge med egen Haand. Og for at forbinde ham sig des stärkere, 
viste han ham sin Dotters EudoeiL Skilderie, og lovede ham hen
de til Dronning. Desuden tillod han ham og at sidde paa en Thro
ne naar han var ncrrvcerende i Palladftk. Bevæget af alle disse For- 
Leele gav Chagan Keiseren en stor Herr med, under Anforsel af 
Ziebil, som var den heieste i Værdighed ncest ham selv. Denne 
Lhazariffe Heer brod igiennem de Cafprffe Porte, foreenede sig med 
denGrcekiffe, og begge plyndrede de det Lcmdffab Androega i 
Perfien, nu Adirbeytzan, edelagde Stcederne, giorde mange 
Fanger, og breendte Solens Tempel op. - Ziebil vendte Lerpaa 
féfv tilbage, og.overlod Krigsherrens Anferft! til sin Son 5). An
ret efter ginge begge foreenede Hcere atter iyd i Perben udi Septem
ber Manned; men da begyndte Chazarerne, tiede af Besvcrrlig- 
herme og den forestaaende Vinter, smaaligcn ak unddrage sig Keift- 
rems Herr, og tilsidst alle ar forlade den i). Ikke desmindre sik dog 
K-eiferen Overhacend, og sendte derpaa -efter Lofte sin Detter Eli
do c ia fra Conftantmopd til Chagan; men da hun undervejs 
sik at vide, at Chagan var bleven drcebt, vendte hun efter sin Fa
ders Befaling tilbage igien r/). Fra denne Tid af horer man om
trent i 40 Aar intet til dem; men da ffeede det, efterat den Bulga

ri ffe

,) Cedrenus C. Byz. T. 7. p. 324. 327. $28- Nicephorus ib. p. g. 
Theophanes T. 6. p. 209. 210- Eutychii Annales T. 2. p. 230.

r) Cedrenus C. B. T. 7. p. 32g. Theophanes C. B. T. 6. p. 210.
u) Nicephorus C. B. T. 7. p. 12. k •
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riffs Konge C ubrat var dod, Hvilken tilligemed Herffede over Hu
ller Cg tre eurer, og forhen havde staaet tinber Avarerne, men 
omtrent 634. var faldet fra dem; og denne Cubrats Folk var ble
ven decket i § Parter, ffa ar een af hans efterladte Sotmcr regierede 
over hver Part, at Chazareme da brede frem, og undertvunge 
bet Bulgarien, fom laae ved Floden Cuphis, og lige over for 
Crim, og hvor Cotragurerne egentlig boede. Batbaja, hvis 
Værdigheds Navr, var Bajan, uden Tvivl det fun me fom Bojar, 
var Cubrats «löste Sen, og regierede da der, men maatte nu be- 
qvemme sig ril At betale Chazareme Skar, hvilket og hans Efter
mand leenge maatte giere. Da nndertvnnge Chazarerne ogffa 
Alt Landet indtil Pontus, og uden Tvivl ogffa Cubrats anden Sen 
Co tragus, fom havde nedfar sig paa den anden Side af Don, 
lige over for Batbaja v). Ved denne Leilighed rykte den tredie 
Son Afparuch frem otier Nieper, Nieder, ja Donau, 03 
indtog det Land, fom siden blev efter Folket kaldet Buigariet. 
Disse Bulgarer etter Wulgarer havde Navn af Floden Wolga, 
hvor deres forste og «lyste Sccds havde voerer, og vare af Herkomst 
Slaver, men havde dog mange Huner iblant sig af det Slags kal
det Cotragorer. Hvad Floden Cuphis angaaer, da mene nog
le Nyere , folgende?denanrier, at dat er Nuban, ffm fal
der deels i Mæotis, deels ved andre Arme i Bosporus. Andre 
tgien y) gi ore den til den ffa kaldte Liman, eller Bugten Vesten 
for Cnm; hvorimod Bayer -3), ffffende Theophanes, gier 
den til en Flod, fom falder i Limari, teet ved Necropyle, hvil
ket da uden Tvivl bliver den Flod, fom falder ud er langt Aften fra 
Nigropoli. Og dette ffulde jeg nesten onfee fordet rigtigste, ffa- 
fom det fynes at stemme overeens med Keifer Conftantini Beret

ning.

v) Ibidp. Ig. 13. Theophanes T. 6. x. 236. 237°
x) Gatrerers Eiul. in die Unib. Hist, p- i922, 924.

jy) Thunmann Hstl. Völk. p. loi-
z) C o mm. Acad. Petiop. T, 1. p. 391. 392-

[• 670.
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ning. Theophanes a) fortceller, at Chozarerne’, da de overr 
vunde Bulgarerne, brove ud af det inderste af Berzilia, fom 
ligger i det forste Sarmatien. Nicephorus b) forer dem fra 
det inderste af Beryllen, som grcendftr til Sarmaterne; Dog Be
ryllen er vel en Skrive- eller Lcrfe - Feil istedet for Berzilien. Den 
Acmeniffe Geographus c) fynes at ansee Landet Norden for 
Mæotis, og Tanais, for det ferste Sarmatien, og fortter han 
BarBlier, og Chozarer, og mange fleere Folk, mellem Mæotis, 
Tanais, Wolga, Caucafus eg det Caspiffe Hav, og fletter 
Barfilierne ved Udlobet af Wolga eller Ethel, som han tillåger 
70 Udlob. Paa et andet Sted siger han, at det forste Sarrnati- 
en ftrcekker sig fra ^aluria, som de Tydffe kalde Bulgaria, og 
til Nord-Havet og det ubekiendte Land, samt deRiphceiffe Bierge, 
hvorfra Tanais flyder. Grim horer dertil, som er Christen, dg 
der ellers ere mange hebende Folk i dette Sarmatien. Det er 
klart, at han forstaaer Polen og Rusland ved dette Sarmatien, 
allerhelst han ellers ikke ncrvner dem. Af alt dette bliver det klart, 
tit Chazarerne have endda langt hen i det 7. Seculo levet i god 
Forstaaelse med Barzilier eller Uzer, og venteligen udstrakt derer 
Magt langt Nord paa ved Wolgæ Vestre Kant, men ere derfor ikke 
da forst komne frem til Mæotis og Pontus, fom Theophanes 
og I^lieephorus synes at give tilkiende, hvorvel maaskee de forst have 
faaet fastog stadig Fod der. Chazarerne vare nu meget mcegti- 
ge; men degode nu, som det gemeenligen pleier at gaae, naarLyk- 

A. 677. ken foier, det ei blive derved. De angrebs ogsaa Ungarerne, 
som da boede mellem Don og Nieper oven for Grim, og bragte 
dem under Aaget; dog beherskede de dem saa lemfceldig, tit de an- 
saaes for tvende foreenede Folk; og varede denne Foreening i 203. 
Aar d)> Her folger jeg Professor Thunmann, som hos Keiser

Con-

a) Corp. Byx. T. 6. p. 307.
i) C. Byx.T. 7. p. 18.
c) P 359. 346. 347.
4) Hmniusnn QestlWölk. p. 103. 107. 7
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Conftantinus* lyser 203 Aar istedet for 3, en Tid der er meget 
for kort til at frembringe den Foreening, som efter ham selv var imel
lem disse tvende Folk. Nu vare Chazarerne saa mcegtige, at de 
dristede sig til at angribe de Arabiske Calipher, som da just vare 
paa det mcrgtigste. Caliphen Abdalmelcc Ziorde sin Broder 
Muhammed til Stadtholder over Aderbeitzan, Mefopota- 
mien og Armenien, hvilke Landss'aber have ester deres Beliggen
hed maattet vcere deres Indfald mest underkastede. Muhammed 
fendre 100000 Mand imod dem; men de bleve alle omkomne af Cha
zarerne. Derpaa gik Muhammed dem selv i Mode met) 40000 A. 69«. 
Mand, flog dem midt i Armenien, og lod brcende dem i deres 
egne Templer, hvorhen de havde taget deres Tilflugt. Derpaa 
sendte han Abdalmelecs <Sen Moslem tit Babalabouab, det 
er, de Caspiffe Porte, hvor80000Chazarerstode. Men Mos» 
lem belejrede dem, omkom mange, indtog Portene, og bragte de 
overblevne til ar antage den Muhamedanske L«re e)» Delte er det 
ferste jeg finder, ar nogen Chazar har antaget anden Loere end den 
hedniske. Underligt er det, «r Ve synes ar have havt Templer i 
Armenien; hvoraf man maae siutte, ar de have en Stund ophol
det sig der, maaffee fra Heraclii Tid. End mcrrkeligere er det, at 
hlerbelot kalder disse Bygninger ei Templer, men Kirker, hvor
ved man snart skulde falde paa den Tanke, at endeel af dem vare da 
allerede Christne^ hvilket saa meget mere vilde bekrcefte deres lange 
Ophold i Armenien. Om de Tyrker og deres Konge, som 
Abulfeda/’) omtaler, have vceret Tyrkerne Hsten for detCaspisike 
Hav, eller Chazarerne, kan jeg ikke med Vished sige, dog troer 
jeg snarere det forste, efterdi den Ab der rahm en, der giorde Op
stand mod Caliphen Abdalrnelee, og siden overvundet tog sin A. 694- 
Tilflugt til Tyrkernes Konge, siges forst ar have indtaget Chora- 
fan, hvilket Land grarndftr til Turkeftan, og derfra vcrre drager 
ril Irak.

§. XI.
t) Elmacin p. 62. Herbelot p. 1003. »
f) p. 122. in Annal.
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V §. xi.
B-dkist-r i Uagtet det Nederlag, Chazarerne (jwbe libet <if S arace- 

betS.Seculo. nerne, vare de dog endda meget nmgtige, saa at de Loge den flyg
tige Greckiffe Keiser Ju ft ini an us 2. i Veffyttelse; hvormed trlgik 
saaledeS. Denn? Herre havde efter sin Afsættelse taget Flugten til 
Staden Cherfon i Grim, hvilken vel stod under Grcekerne, men 
dog i mange Maader var at ansee for en frie Stad. Denne Bye 
kaldes nu Koslof af Rufferne, og Gusleve af Tyrkerne, og 
ligger paa Vestsiden af Grim g*). Juftinianus begyndte der at 
teenkepaa,- hvorledes han kunde indtage sit Rige igien; hvorover 
Jndvaanerne bleve bange , og befluttede at dråbe ham, eller at sen
de ham fangen til Apfimarus, fom da besad Thronen i Conftan- 
tinopel. Dog Juftinianus formcerkte dette, og tog sin Tilflugt 
til Caftellet Doros eller Dory i Gothernes Land, hvilke Go- 
ther kaldtes Tetraxiter, et lidet men, stridbart Folk, som endnu 
beboer Grim, er Christen, og kaldes af Abulfeda Afer eller 
O1 As, og Fcestningen Kerfti i, med et Tyrkiff Navn, som bety
der 40 Mand, hvilket Sted er maaffee det samme, som Keiser 
Conftantinus kalder de 30 Parter. Hvorom alting er,. saa send-

A. 700. te Juftinianus fra Doros til Chazarernes Chagan, og bad at 
han maatte komme til ham. Chagan tog vel imod ham, indgik 
Venffab Med ham, ja gav ham sin egen Soster Theodora til 
TEgte; hvorpaa han boede i Phanagoria, nu Taman eller 
Tamartacha i Chazarernes Land, som ligger lige over for 
Crirn. Da Apfimarus fik dette at here, aflod han ikke med 
Lester og Gaver at anholde hos Chagan om at sende sig Juftinia- 
num enten dod eller levende, indtil denne endelige« bevilgede det. 
Saa oste, ja alt for ofte, er Historien Fyrsternes og Folkenes 
Skcendfel. Nu lod Chazaren bevogte sin Svigerbroder ved sikre 
og troe Folk, paa det han ei ffulde undflye ham; men gav for, at 
det ffeede for at beffytte ham imod sine Ghazarers Overfald. Der- 
paa gav han Befaling til PapatZJio, en Chazariff Fyrste, som 

havde
g) Peysfennel p. 87. 
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havde fortrolig Omgang meb Juftinianus, og ti( Balgitzes, 
Stadtholder af Bosporus, at drcebe Keiseren paa fer fte Befaling. 
Bosporus kaldes nu Jcmkale, og er de Gamles Panticapæ- 
tim, og synes da at have staaer under Chazarerne. Dog Ju- 
ftinianus blev reddet ved sin troe Kejserinde Theodora, som blev 
underrettet om Forrcederiet, ved en af sin Faders Betientere; hvor- 
paa han forekom de tvende Forrcedere, og lod dem qvcrle. Derefter 2l. 702- 
tog han Flugten, efterår han forsi havde sendt Theodora hiem, 
og begav sig tilden Bulgarifke Konge Terbelis, ved hvis Hielp 
han igien besteg sin Throne Da alting var bleven roeligt, af- A- 705. 
sendte han en mcegtig Flode for at tilbagehente Kejserinden; men de 
stefte Skibe forginge med Mand og alt. Hvorpaa Chagan lod 
ham sige: Havde det ikke vceret nok, du Daare, om du havde ladet 
hende hente med to til tre Skibe, saa havde du sparet saa mange 
Menneskers Liv? eller tænkte du at tage hende tilbage med Krig? 
Sse hun har fodt dig en Son, send nu og lad dem hente. Dette 
giorde han ved sin Kammerherre ThaophylaEtus, thi saa kan 
Cubicularius Oüei’foztte6, og lod han da baade hende og Sonnen 
Tiberius krone ved deres Ankomst z). Dog faa Aar efter kom 
Juftinianus paa en volsom Maade af Dage. Han kunde ikke glem
me det Cherhonikerne havde villet forraade ham, thi sendte han 
en Flode did for at straffe dem. Men som deres Äussrere ei vare 
forsigtige, saa bleve nogle af dem lokkede ind i Byen og omkomne, 
og de ovrige, ved Hielp af en Chazarisk Bescetning, som de havde 
kaldet til Undsætning, fangne, og sendte til Chagan, nevnlig 
Tudun, Zoilus, Chriftopher Anforer for Thracierne,

og

Z>) Nicephorus C. Byz. T. 7. p. 21. 22- Cedrenus ibid. p. 357. iheo- 
phanes ib. T. 6- p. 248- Zonar.as 1. 14. T. 10. Part. 2. p. 75. 
Abulfeda i Biilch., Mag- T. 5. p. 364- Conltantinus de adm. imp. 
T. 22. p. 92. Peyslbnnel p. 98- 100.

r) Theophanes C. B. T. 6- p. 250. Nicephorus T. 7. p. 22- Cedrenus
ib. p. 352. Zonaras T, 10. Part. 2. p. 75.

Mye Saml. I 23. PPp
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og 300 Soldater. Dog som Tudun dode underveis, fan giorde 
Chazarerne ham er Dedning-Osser ved ar drcebe Chri(topher og 
de 300 Soldater. Ester alt dette udraabtc de i Cherfon en vis 
Philippicus Bardanes til Keiser. Da sendte Juftinianus dttec 
en mcegtig Flove for reent at ovelcegge dem, ved hvis Ankomst Bar
danes flyede til Chagan; men Byen blev dog frelser ved Chaza- 
rer, som komme den ril Hielp. Hvorover Anfsreren af Floden 
blev faa bestyrtet, fordi han med forurettet Sag ei torve vende til
bage til Juftinianus, at han og Folk ogsaa udraabte Bardanes 
til Keiser, og fordrede ham tilbage fra Chagan, som fordrede 
Eed forst, ferend han vilde give ham over i deres Hcrnder, at de ei 
sikulde skave ham, og derhos 100 Penge (nomismata) afhverPomer 
eller Grceker, af dem venteligen jom vare i bemeldte Krigshcer. Ud
faldet af dette Opror blev faaledes, ar Juftinianus tillige med fln 
Son Tiberius , som var fodt af den ChazarisikePrinVsesse, Vrceb- 

A- 710. ky Nogle Aar efter angrede Chazarerne atter Saracener
ne, bver hvilke Yezid da var Caliph. De forste anfortes af 
Chagans Son Ebn Haf, og Ve sidste af Al Jarah, hvilken 
Omar, Stadtholder afChorafan og Irak havde udsendt. Jarah 
var forst lykkelig, indtog Fæstningen Meltahar, og drev Chaza
rerne for sig fra et Sted til et andet. Men disse, efterat de Hav
de trukket en Forstærkning til sig, toge Havn, og ved Ardevil udi 
Adirbeitzan nedlagde Ven Hele siendtlige H«r, Hvorpaa de udplyn- 

A- 721. Vrede Armenien og Medien, ogvendtetilbage. Anret efter drog
Moslema Chaliphens Broder imod dem, flog og jog dem ud as 

A. 7Zi. Landet /). Under Hisjams Chaliphat flog samme Moslema 
dem atter tilbage fra Armenien, og tvang Ve overblevne af deres 
Hcer til at indgaae Forlig. Derpaa trang han ind i Ve Cnspiske 
Passer, holdt atter et stort Slag, hvorudi mange bleve paa begge 
Sider, og fandt derover for godt at trcrkke sig tilbage over de Chaza- 
riske Bierge, efterat han dog havde erobret nogle Stceder, og er

hvervet

k) Theophanesp. 25'2.253. Nicephorus p. 23. 24. Cedrenusp.352. 353.
l) ^lmacinp. 79. Theophanes p. 271. Alg. Welt- Hist. I'. 20. p- i Z.§. I Z. 
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hvervet meget Bytte og mange Fanger. Äaret efter kom han 
igien til de Caspiffe Porte og Hav, satte Befcestningerne U. 
der i Stand, som Chazarerne havde nedbrudt, og ind
tog Staden Derbent med omliggende Land, og tvang Chaza
rerne til eedeligen at love aldrig mere at gaae over Sarace
nernes Grcendser. Dog da de snart brsde denne Eed, og fulde 
ind i Armenien, drev han dem med sin sædvanlige Tapperhed tilba
ge. Og to Aar efter skal den Arabiske Feltherre Asfud Ebn Ab- U. 734.. 
dalla have erholdet adffillige Fordele over Chazarerne og drcebt 
Chagan selv i en Tvekamp z/z). Hvorvel dette sidste beroer allene paa 
de Engelffe Forfattere af Verdens almindelige Historie, hvilke sy- 
nes til Beviis herfor at anfeve Khondemir, og tale selv meget 
tvilagtig om den hele Sag. Imedens disse Krige ginge for sig, 
lader det at Chazarerne have, for at bestyrke sig, befvogret sig 
med det Grcekiffe Keiserlige Huns, som og paa sin Side var villig 
dertil; thi Chalipherne vare begges afsagde Fjender, og deres 
Magt fkrcekkelig for begge. Saa meget er vist, at der var mere 
Venffab end Fiendffab imellem Chazarer og Grceker, maaffee 
og det Fiendffab begge havde til Bulgarerne har og giert sit dertil 
at den Grcekiffe Keiser Leo Ifaurus sendte Gesandter til Chaza- A- 731* 
rernes Chagan, og forlangte hans Dotter til cegte for sin Son 
Conftantinus, fom da var 15 Aar gammel. Forst blev hun 
oplært i den Christne Troe, debt, og kaldet Irene. Hun blev 
Aar 7§Q Moder til Leo med Tilnavn Chazarus, som siden blev 
Keiser, og hvilken Keiser Conftantinus blander med Faderen, da 
han efter sin stolte Tcenkemaade laster heiligen dette Wgtej'kab, for
di hun var af et hedniff Folk. Irene var ellers ligesaa stor Tilbe
der af Helgene og Billeder, som hendes Mand, Sen, og Sviger
fader, vare Fiender af dem. Ved denne Leilighed kom en Chaza- 
ristk Dragt til Conftantinopel^ som Keiserne siden bare ved hoi-

, P pp 2 tidelige

tn) Elmacin p. go. Tlieophanes p. 271. Dion. Telmarenfis in Aflemani 
Biblioth. Orient. T. 2. p. 106. AlgA?t Hist: T, 20- p. 2Z> §«2I« 
p. Zi. §.2g. Thunm: Astl. V.P> 12Z.
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tidelige Lejligheder, og kaldes Tzitzakia n). Men uagtet alr 
detty brod His jam s Feltherre Merwan ind i det Land Asfa rir 
eller Serir al Dheheb, fom er en Deel af Schirwan, og hvor 
Derbent ligger, plyndrede det hele Land, paalagde dels Khan 
eller Fyrste en aarlig Skat, og trerngte ved den Lejlighed dybt inh 
i Chazarernes Land s). Kort efter ffal den mcerkelige Sag ha
ve tildraget sig med Bula Chazarernes Konge, at han, adva- 

A- 740. ret r Dromme, begyndte at tvivle om sin hedenske Troes Rigtighed, 
til hvilken han ellers havde vceret meget hengiven, og flittig indfun
det sig i Templen og ofret. Disse Dromme gave ham Anledning 
til forst at tale i Troens Sager med en hedniss Philosoph, siden 
med en Christen, og derpaa med en Muhammedaner, hvoraf dog 
ingen fornoiede ham. Tilsidst lod han hente en jodiss Rabbi, da 
han ellers hidindtil havde foragter Joderne, og fandt sig faa vel 
fornoiet med hans Svar, ar han derpaa tilligemed sin Feltherre be
gav sig til de Bierge Flår fan, hvor Joder opholdte sig, og der lod 
sig i en Hule omssicrre; hvorpaa han efterhaanden bragte og sir he
le Land til den Iodisse Lare, lod hente Rabbiner og Skriften til 
sig, og blev faa mcrgtig, at han tilsidst havde en Hcer af looOOo 
Mand Derpaa lod han oprette et Tabernakel i Lignelse efter det 
Mofes havde oprettet. Jsirr indlod han sig i en vidtloftig Under- 
sogning om Troen met) Rabbi Ifaac Sangari. Alt dette indehol
des i ben Rabbinske Bog C osri, fom Buxtorf har udgivet, og 
som Rabbi ludas Hallevy er ben sorste der paa Arabiff har be- 
kiendtgiort i det 12. Seculo, hvorpaa R. Judas Ben Tybon er 
den ferste fom faa Aar efter fatte den over paa Hebraiss. Det er 
ikke at tvile paa, at jo meget i denne Sag er digtet, og giort (tørre

end

n) Theophanes p. 27Z. Conftantinus de a dm. imp. e. 13.1 C. Byz. T. 
22. p. 55. Nicephorus p. 30. Cedrenusp. 360 Conftantinus de 
Cerimoniis Aul-æ Byzantinae T. 1. p. 146.

e) Theophanes p. 274.- 284-«Herbélof/ p. 451. v. Hischiam Ben Abdal-
• melek, p. 807. v. Sarir Aldheheb. Kl). Selstads Skrift: T. 10. 

P. 274. 
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end Sandhed medfsrer, fterdeles ere alle Talerne, fom just ikke ere 
ilde ffrevne, aabcnbare digtede, allene til den Ende at vise den 
Jsdiffe LcrreS Ppperlighed fremfor de andre. Men Sporgsmaal 
bliver kun, om ei en Chazariff Konge er i del g. Seculo bleven Je
de, og har i det mindste tilladt Joderne frie Religions øvelse, uden 
at det just derfor haver havt de Folger, at det hele Folk er blevet 
Jsde, hvilket er aabenbare urigtigt, eller og at mange af denne 
Konges Eftermcend have over i 200 Aar ogfaa vcrrel Joder, om man 
end vilde tilstaae det om ham felv. Udi C osri kaldes Landet 
Cozar, og negter den lcrrde Basnage, at faadant Land haver no
gensinde vcrret til, hvorudi vor Holberg esterfolger ham; men 
jeg tcrnker, at denne min hele Afhandling er en noksom Giendrivelfe 
af saadan Scrtning. Den unge Baracier derimod negter ikke Cha- 
zarernes Virkelighed, men paaftaaer dog, ar ei alene Underssg- 
ningen og Samtalen af den Chazariffe Konge med de forffiellige 
Troesbekiendere er digtet, men endog hanS Omvendelse, og alt 
hvad som etters siges i denne Bog om den Handel. Derimod bevi
ser han imod Buxtorf, at det Brev, fom R. Chasdai i Spanien 
har i det 10. Seculo ffrcvet ril den Chazariffe Konge Jofeph, og 
fom staaer i Buxtorfs Fortale for Cosri, er rigtig, men derimod 
Jofephs Svar digtet, og Chasdai felv dermed bleven bedraget. 
Han beviser og, at disse Breve ere Grunden til Bogen Cosri, 
som efter og paa dem er bleven smedet. Om den videre Indhold af 
disse Breve, og at endog noget i Jofephs fan nyttes, ffal jeg 
handle, naar jeg kommer til Historien- af der 10. Seculo. Saa 
meget vil jeg ikkun sige, at, om Chasdai Brev er cegte, som det 
synes, saa har allerede i det 10. Seculo gaaet et Rygte, ar der va
re Joder i Chazarien, ja endog at Kongen selv var Jode; hvil
ket sidste uden Tvivl er overdrevet, da det ftrste derimod er upaatvi- 
leligt, baadefor den Religions-Frihed Chazarerne gaoe, Hvor
om mere siden, faa og fordi den Grarkiffe Historieffriver T? heo- 
phanes ffriver i Begyndelsen as det 9. Seculo ved Aar 679^ at 
ved Phanagoria, nu Taman, boede Hebræer og mange flere

P p p Z Folk,
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Folk. Nu maae jeg sperge, om ved Hebræer andre fdrstaaes 
end Joder, ogdernoest om ei Phanagoria jup: ligger i Chazarien, 
i den Egn deraf som kaldtes de 9 Lande, nu Kuban. Det 
staaer altsaa fast, at Joderne have boet fra det 7 Seculo af i Cha- 
zarien, og nydet frie Religions Hvelse, og, som det lader, bo
et sammen: Men om derfor en Chazarisk Konge er bleven Jede, 
Ml jeg lade vcrre usagt, hvorvel det ikke er mroeligt, efter Cha- 
zarernesTankemaade i Religionen; thi de havde alleflags Religioner 
hos sig, faa at Kongen let kunde faae Lcerde af dem alle i Tale. 
Selv vare de egentligen Hedninger, og nogle allerede Muhamme
daner; med de Christne drcve de stor Handel, og besvogrede sig 
med dem. Vel sandt, at Thunmann mener, man kan lcrse 
Iberier i stedet for Hebræer; men Iberier have aldrig boet ved 
Havet/,). Med Araberne eller Saracenerne vare Chaza- 
rerne nu vexelviis Venner og Fiender. De brode igiennem de 

A- 764. Caspiffe Porre ind i Iberien eller Georgien, og ffede da et stort
Slag imellem dem og Araberne, udi hvilket fulde mange paa beg- 

9(. 767. ge Sider. Tre Aar efter riente Chazarer i Chalifen Alman- 
furs H«r, som uden synderlig Lykke giorde Indfald i det Grcrkiffe 

A. 770. Keiserdom. Og atter tre Aar efter giorde §00 Slaver, mest In
dianer og Chazarer, Opror i Staden Harran, og fegte at 6e* 
mestre sig den Keiserlige Skat; men Stadtholderen Al Abbas flog 
og adspredte dem, og lod mange af dem henrette. Siden horer 
man i lang Tid ikke til Chazarerne, forend man igien finder deth 
indviklede i en Krig med Araberne, hvortil Anledningen var den- 

A. 797. ne: Chagans Dotter var bleven forlovet med Fadhl, Son af 
Stor-Vizieren Jahia, som under Chaliphen Aron Rafchid 
formaaede alting. Underveis da hun blev fort til sin Brudgom, 
dede hun i Bardaa, og de Chazarer, som havde fulgt hende, be

rettede

p) C osri 1. i. c, i-io. 1. 2. e. 1. Buxtorfii præf. in Cosri. Herbelot, 
p. 1003. Basnage Hift: des JuifsT. 9. Part: 1. p.: 1. 20. Baratier 
Disf. 7. dans le T. 2. de Beni. de Tudele p. 285-318* Theopha
nes p. 230. Thunmann Hstl. Avlk. p. ioi- 
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rettede tilbage, at hun var bleven drcrbt; hvorudover han strax ru
stede sig til Krig, og brod Aaret efter igiennem Bab ol Abouab, 
det er, Portenes Port, hvorved forstaaeo de Caspiffe Porre. Han 
trcengte ind lige til det Landffab Mauranalhar ihielflog mange, og 
bortforte over iqoooo med sig q). Udi Elmacins latinske Over-' 
scettelfe ved Erpenius kaldes Chagan uretteligen Ha can, og 
Cllozarerne ligesaa Hararer; hvilket tilligemed de ovrige Om- 
stcendigheder med Dotterens Dod, bringer mig paa de Tanker, at 
denne Tildragelse er den samme som jeg forhen efter Bayer har for
talt atvcereskeet jimellem Cavades og Chagan; i det mindste la
der det, at Hirrer ri ere, som Bayer vil, Oigur, men Cha- 
zarerne selv. Noget for denne Tid sinder jeg, at Chazarerne 
have kriget med de Gother, som boede paa Crim, og indtil den 
Tid havde vceret frie. Dette fortcrlles saaledes: Gotherne vare 
Christne og ivrige Tilbedere af Billeder, - til hvilken Ende de sendte 
deres Biffop Joannes ril det ander Niccenistke Concilium, hvor A. 787« 
Billedernes Dyrkelse blev stadfcester, og Billedstormerne fordsmte. 
Da han kom derfra, fandt han, at Chazarerne havde giort Ind
fald i Crim, og indrager Castellet Dory, fra hvilker han dog igien 
uddrev dem, ja indrog endog Elufuras, maaskee Procopii Eu- 
lyfia; thi han holdt, som billigt, med Gothcrnes Herre, deres
Fyrster og det gandffe Folk. Men et Landskab afGotherneover- 788* 
gav Ham i Chazarernes Hcruder, Hvorpaa Gotherne underka
stede sig dem. Den Chazariffe Chagan sparede vel Gothernes 
Herre, men lod dog 17 uffyloige Slaver henrette, og Joannes 
indstutte i det Castel Phulis, som ogsaa siges at have havt sin Her
re. Men Joannes nndsiyede hans Hcmder, og siyede til Ama- 
ftris i Ponto, hvor han efter 4 AarS Forlob fik at hore, ar Cha
gan var dod, og dode selv der 40 Dage efter. Ved denne Leilig- A- 792. 
hed berettes, at Eazica var i Chazarernes Hcender, hvilket nu

kaldes

Theophanes p. 291. Dion. Telmar. 1. rit. p. 113. 114. Abulfaragius 
p. 150- 151. Elmarin 1, 2- c. 6- p. 115. Bayev i Comment. Petrop, 
T. i. p. 455. 460.
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kaldes Mingrelien. Hvorvel nu Chagan kunde have vce-rer op= 
bragt over .^oannis Flugt, da det lader, at han var givet ham kil 
Giffel, saa sparede han dog hans Disciple, som vare i hans Vold, 
og fficenkede dem deres Frihed, sigende, at de intet ondt havde 
giort r). Om diffe Gcther have vi nyligen laffet i Aviserne, at 
de i Äar 1779. have, saavel de der boe paa Landet, som de der 
boe i Caffa, givet sig, tillige med deres Bisp, under den Rnssiffe Kei- 
serindeg Beskyttelse, og alle vandret ud, hvorpaa dem Boliger ere 

- blevne anviiste i det Azowske Stadtholderskab.

§. XII.

Bedrifter I det 9. Seculo finder man atter med Vished, at Chaza- 
i§. Seculo. rerne vare mcegtige i Ruslaud; thi Polænerne ved Kiow, som 

da blevne angrebne af Drewiianerne, der er Skovbyggerne, 
maatte give Skat til Chazarerne, som boede paa Bierge der va
re bevoxede med Skov; og bestod denne Skat i et Svcerd for hver 
Skorsieen. Men da Chazarerne bragte denne Skar hiem til de
res 2Eldste, og de saae den, sagde de til Fyrsterne: denne Skat er 
ikke god; vore Sabler ere ikkun skarpe paa den ene Side; og Pø
lsenernes derimod ere skarpe paa begge Sider; det kan derfor en
gang fJBee, at de krceve Skat saavel af os, som af andre Folk. Og 
dette skeede ogfaa siden, efterår Polænerne vare blevne foreenede 
med Waregerne og dem af Novogrod, og derved det Russiffe 
Rige opstaaet. Dog de herffede ei alene over Polænerne, men 
ogfaa over Sewerierne ved Desna Floden, over Wætitfcherne 
ved Soscha, og over Radimitfcherne ved Occa, hvilke alle 
maate give dem hvide Rceve i Skat j).' Hvorledes de endda ved- 
bleve at vedligeholde Venffabet med det grcrkillke Hof, men hvor 
uvidende de tilligemed vare i alle Konster, kan sees deraf, ar deres 

Cha-

r) Acta Sanft, m. Junii T. 5. die 26. p. 184 - 194.
O Gatterer Einleit, p- 98z. 990. 991. 996. Neftor p. 42. 48. 49. 5Z. 
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Chagan og Beg eller Bey sendte for at bygge sig en Bye 
og Fcestning, til Theophilus, for at han vilde sende dem A. 8Z8- 
Folk at bygge faadan en. Han var sirax villig, og send
te dem Acbeids - Folk fra Conftantinopel under Opsyn 
Af en vis Petronas , som ved Donetz eller den liden Don, 
endffiont de gamle Skribenter scette Don selv, anlagde Sar
kel, af RuiTerne faföet Beliwefchi, mi Bielogrod, hvilke 
begge Navne betyde der hvide Huns, hvor Chazarerne siden 
holdte en stadig Bescrtning af 300 Mand, som de aarligen afvexle- 
de. Og da der i denne Egn var ingen Stene, saa lod Petronas 
brcende Ä^uurstcne af Leer, og gisre Kalk af smaae Stene i Floden.
Denne Fcestning er uden Tvil bleven anlagt for at holde ovenmeldte 
Folk Severier og siere i Ave, endDsnt Cedrenus siger, at det 
ffeede for at hindre Patzinakernes Streiferier, da dog Patzina- 
kerne ere rimeligen feenere komne i de Egne, og da boede de Nor
den for Donetz, saa at Sarkel vidst ei kunde tiene til at tcemme dem. 
Hos Cedrenus kaldes Fæstningen urigtige« Markel Faa 
Aar efter denne Fcestnings Anlcegning oppebare Chazarerne en 
langt storre og uffatterlig Velgierning af den Gr«kiffe Keiser, navn
lig at de ved hans Middel bleve omvendte til den Christne Troe: 348-
hvormed faaledes tilgik? Chazarerne sendte Gesandter til Keiser 
Michael, for at bede ham sende til sig en Mand, som kunde oply
se dem i den Christne Leere, da saavel Joder som Muhammedaner 
segte at overtale dem til at antage deres Troe, men de havde Fortro
lighed til Gråkernes gamle Venffab, at de vilde raade dem det be
ste. I folge dette sendte Keiseren, efter Beraadflagning med Pa
triarchen Ignatius, den Philosophus Conftantinus fraThes- 
falonica, som kort for sin Dod lod sig kalde Cyrillus, til dem.
Denne Mand kom forst til Cherfon > som, efter Vidnesbyrd af 

den

r) Conftantinus de adni. Imp. c. 42. 91. Cont. Tbeoph. in C. B. T.
16. p. $£. Cedrenus T. g. p. 415. Comm. Petrop. T. 9. p. 399. 
400. 401. Thunmann Oestl. Völk, p-129.
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den gamle Skribents der har beffrevek hans Levnet, laae neer Cha- 
zarernes Land, og der opholdt han sig noget for ar l«re deres 
Sprog, Henfchenius vil gu?rc tU Slavoniff, da h^n an
seer dem selv for Slaver, hvilket de ikke vare, og som Cyrilli Bi- 
ographus ei heller siger. Endcligen drog han til Chazafieu, 
og blev med Glade modtagen, saa at han omvendte endog dem, der 
vare hengivne til den IediM og Muhammedanske Lcere. Efter al 
Anfeeiide ere de Chazarer fornemmeligst blevne omvendte, som 
boede paa Crim og lige over for. Og vare der lcmge efter baade 
Jeder og Muhammedaner iblant dem. At Joderne, efter 
Chazarernes egen Trlstaaelse, fogte at bringe dem ti! deres Lcrre, 
det gier, hvad fom forhen er fortalt om den ChazariM Konges Bu
na Overgang til den Jsdiffe Lcerdom, ei utroligt. Ved Bortrej
sen vilde de anfeeligen have befficenker CyriHum, men han undslog 
sig derfor paa en adel og en Christen vcerdig Maade, og bad at de 
derimod vilde siicenke ham alle de fremmede Fanger, de havde Ho6 
sig, hvilke! de og grorde. De gave og Brev med til Keiseren, 
hvorUdi de heiligen takkede ham for deres Oplysning, og lovede der- 
fore ar blive hans bestandige Venner og Bundsforvante. Ved den 
Lejlighed Ml Cyrillus ogfaa have omvendt Mingrelier og Cir- 
casfer. Angaaende de forste tviler jeg heilig, siden de boe i det 
gamle Lazica, hvis Jndvaanere vare lcrnge forhen omvendte tik 
den Christne Troe. Og hvad de sidste angaaer, da kommer det an 
paa om de stamme fra Chazarerne,. thi da bliver det vel rigtigt; 
eller om de ere Tatarer, og ister Kirgifer, og ferst da indkomme 
under Genghiz Chan og Eftermand. Mange Chazarer ved
blive ftden den Christne Lcrre, og taler Neftor om Eremiter 
i Chazarien. Dog Cyrillus lod det er beroe ved dette ene Folks 
Onrvcndelfe, tiet, i ScelMb med sin Broder Methodius om
vendte han og faa Bulgarer, og Marahenfer, det er, Ind- 
vaanerne af Mahren, fom da strakte deres HerMb langt ind t Un
garn; og vedbleve alle diffe foreenede Folk Religionen lige indtil

vore
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vore Tider ?/). Han opfandt da ogsaa de Slavende Bogstaver» 
Noget over 30 Aar efter bleve Chazarer o,g Uzer avind syge over 
Patzinakernes tilvoxende Magt, et Folk der da drog om i Lan
dene ved Wolga og Yaick,. Chazarer og Uzer, som grcmd- 
sede til dem, foreenede sig da sammen og joge dem ud, og togede 
sidste deres Land i Besiddelse.' Nogle Patzinaker bleve dog tilba
ge beende hos Uzerne. De evrige Patzinaker, og deriblant 
de af den Stamme Cankar, som var den stridbareste, og som forst 
Havde grebet til VaabenimodChazarerne, de angrebe Ungarer
ne paa deres Flugt og Udvandring, Heldst den Stamme af dem kal
det Megerer .eller Madfhiarer, dreve dem ud, og boede nogle 
Aar i deres Land. Disse Megerer havde, ,ligefaavel som deovri- 
ge Ungarer, staaet i 203 Aar i Venskab med Cha zar erne," ja 
i en Slags Underdaniahed, og giort alle Feldttoge med dem: begge, 
saavel Chazarer som Ungarer, kaldes afdeByzantinffeSkriben
ter Tyrker, defsrstedeHstlige, veuteligenfordideboedeen Tid ^Asten 
for Wolga, og da ve sidste boede Vesten for den, faa kunde man 
kalde dem de vestlige Tyrker. Levningerne af den Stad Madfchar, 
faa kalde Circa (Terne den endnu, som findes i den Astraeanffe 
Steppe ved Floden Kuma og By war, :ere uden Tvivl Levninger af 
disse Madfcharers Hovedstad. Der findes endnu hvcelvede Kicel- 
dcre, og Levninger af store Huse, med Billedhugger-Arbeid, som 
ikke er at foragte. Da Ungarerne vare et raat og milene krigerisk 
Folk, da de nedsatte sig i Ungarn, saaMtterjeg, at De eiselv 
have bygget denne Bye^ men alene benyttet sig af den saaledeS som 
de forcfunde den, og ar et celdre Folk, og maaffee Sirakerne, ha
ve bygt den. Büfching haver foran for den 5. Deel af sit Maga
zin anfort et Chart over denne Stads Beliggenhed, og Tegninger 
over nogle af Levningerne. Han meener, at Ungar vil sige saa 
meger som en Fremmed, venteligen fordi de ere komne fra et andet 

O» g g 2 Sted

u) Acta S anci. m. Martii T. 2. p. 12-25. 9. Asfeman! Kalendaria
T. 3. p. 2 -14. Pray Annal. Hunn. p. 308. Michovius in Novo or
be Regionum p. 457. Thunmann Völk. p. igi.Neflor p. 76.
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Sted tit deres Seede tmefiem Wolga og Don, og imellem Don og 
Nieper, og denne deres fsrste Boepcel haver efter alle Grunde ver
ret langt lcengere Nord paa. Udi Madfcharernes Land boede 
Patziriäkerne i nogle Aar, men maatte derfra flygte videre for 
Chazärerne, hvorpaa de gienge over Don, og augrebe de ovri- 
ge Ungarske Stammer, som boede midt imellem Don og Perecop 

A. 884. eller Udgangen af Grim. Ungarerne havde indril den Tid ingen
Fyrster havt over sig, men bleve ikkun regierede af Wo y wo der, 
Hvilket Navn de have laant nf Slaverne, Paa den Tid var Le
bed i as deres Woywode, og kaldtes Stedet, hvor han opholdt 
sig paa; efter hans Navn, venteligen det samme som Lebed- 
ham hos Eddrisfi. Den Flod Chidrnas dkrChingyl flsd der, 
Hvilken jeg ikke tiender, hvorvel den maae vcrre en af de smaae Flo
der mellem Perecop og Don, Lebed betyder ellers i Slavo- 
nisk en Svane, hvilket atter viser Ungarernes starke Omgang med 
Slaverne. Til bemeldte Lebedias havde Chazarernes Cha- 
gan giver for hans Tapperheds Skyld et fornemt Chazariff Fruen
timmer til crgte, som han dog ingen Born avlede med. 'Denne 
Lebedias paaforte Patzinakerne Krig, og dreve de ham ud, saa 
at han med endeel af sine Folk maatte vende Vester paa; og nedsatte 
han sig da i Atelcufi, nu Walhchic og Moldau, saa kaldet af 
en der flydende Flod. I det Navn Atelculr synes det almindelige 
Tyrkiffe Navn Atel paa en Flod at stikke. En anden Part af 
Ungarerne drog Aster paa, og nedsatte sig hos deres gamle Lands- 
mcend Tyrkerne ved de Persiffe Grcendser. De Ungarer, som 
droge Vester paa , toge Veien forbi Eiow. Nu satte Patzina
kerne sig i Besiddelse af det Land Ungarerne havde forladt, hvor
vel dog ei ganske, faasom endeel Ungarer, venteligen Cabarder- 
ne, droge 14 Aar efter forbi Kiow Vester paa. Noget efter at 
Lebedias havde maattet flygte, sendte Chazarernes Chagan 
til ham, og bad ham komme til sig. Han kom til Skibs, og fore- 
siog Chagan ham da, siden han var csdel, klog og tapper, ar ville 
gisre ham til Ungarernes Fyrste, dog paa Vilkaar ar han skulde 

staae
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staae under ham. Men Lebedias betakkede sig, og tilstod ar han 
var er ffikket hertil, foreflog derimod Almntz, en anden Woi
wode, eller og hans Sen Arpad, hvilken fibfte Ungarerne 
selv valgte, og i Paasyn dj7Chagans Gesandter udvalgte til deres 
Fyrste, og efter Chazarernes hoitidelige Skik udraabte dertil ved 
at lofte ham i Veiret paa et Skiold. Af alt dette sees den meget noie 
Forbindelse imellem Chazarer og Ungarer. De Stammer, 
som da vare dragne afsted, og hvilke tilsammen kaldtes af Fremme
de Ungarer, og forhen havde staaet under Chazarerne, hedte 
Nece, Megere etter Madfchar, efter hvilken Stamme det hele 
Folk kaldte sig selv Madfcharer, Curtrigermati, hvorved 
'Ubunmann mener at Curtngurer forstaaes, Genach, Ca
re, og Cafe. Nogen Tid efter komme Chazarerne i Krig med 
Cabarer, der stammede fra dem, og hvis Navn er endnu tilovers 
i det Landskab Cabardie. I denne Krig finge Chazarerne 
Overhaand, ihielfloge endeel Cabarer, og wunge de andre under 
deres Lydighed; men nogle flyede, og begave sig til Ungarerne, 
hvilke de lcerte Chazarernes Sprog, fom de endda talte udi 
Keiser Confrantini Tid, hvorvel Ungarerne derhos brugte 
et ander Tyrkiff Maal. Diste Cabarer bestode egenrligen af 
Z Stammer, og som de overginge alle de andre Ungerffe Stam
mer i Tapperhed og Styrke, faa finge de derover det Fortrin, 
at staae i Spidsen af de Nngersse Krigshære, og at vcrre 
de forste, som i Strid giorde Angreb. En Fyrste stod
for alle deres,tre Stammer, og saaledes havde hver Nn- 
gersk Stamme sin Fyrste, hvorve! der var en almindelig Fyr
ste over det hele Folk. Af denne Keiser Conftandni Beret
ning sees, ar Chazarer og Ungarer vare dog tvende adskilte 
Folk, og havde forst-icttige Sprog, endDont de sidste stode lange 
under de forste. Der Tyrkiffe Maal Ungarerne brugte, er vel 
det Sprog de endnu tale, NngerjV og Slavoniff; men det Chazari- 
ske er venteligen med Tiden bleven forglemt af dem; saa at man der
for af de Sprog, som tales i Ungarn, intet kan stutte om Cha-

Qgg Z zarer-
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A. 894- marernes Sprog. Nogle Aar efter Cabarernes Flugt blev 
Ungarernes Land overfaldet af Bulgarer Sonden fra, og Pat- 
^.inaker Norden fra, imedens de selv vare dragne imod Mora- 
verne Keiser Arnulph tilHielp. Herover giorde Patzinaker- 
ne stor Fremgang, saa at Ungarerne funde deres Land ved Til
bagekomsten ode -og fordcervet; hvorover de forlede del, og nedsatte 
sig i nu vcrrende Ungarn og Siebenbürgen; hvorpaa Patzina- 
kerne derimod toge i Besiddelse Ungarernes forrige Land. Og 
herved bleve Patzinakerne saa mcegtige, at de strakte sig fra Do
nau lige til Sarkel ved Do netz, on Lcengde af 240 Mile ^). 
Disse Omveltninger og Udvandringer have uden Tvil meget svorkket 
ORazarernes Magt, vg bleve Patzinakerne dem efterhaanden 
farlige Naboer, et Folk hvis Navn ffal efter Kulczyniki er) be
tyde saa meget som Forbrcendelse; fordi ffriver han at de have for- 
brcendt levende Mennesker ril deres Guder; Da jeg dog snarere troer 
ot herved sigtes til deres Magt, at De ligesom forbrændte alle Ting 
Vin sig. Patzinakerne maae dog Da have forladt Landet Sonden 
for Donetz, siden man efter Denne Tid sinder det i Chazarer- 
nes- A!agt; derimod besidde de Lander Norden for Donetz lige 
lit Sarkel. Dog Patzinakerne -vare ei de .alene, som satte 
Grcendser for Chazarernes Vcelde p men endog Ruffer og. Va- 
reger. Disse sidste vare fornemmelig Svenske, men der vare og

A-860. Norske, Danff'e, ja endog Engellcmdere iblant Dem. Indvaancr- 
ne Novogrod kaldte dem ril Hielp, og siden ginge nogle af

A- §62. Dem til Kiov, og herskede der over Polænerne, hvorved disse 
sidste unddroge sig Ohazarernes Herredomme. Derefter kom den 
Vareger Oleg $ som de Islandske Skribenter kalde Orvar Odd, 

og

v) Grcrber i Bu feli. Magst. T. 5. p. 533 - ^36- Geogr. Nub. dim. 6. 
Pair. 5. p. 261, Schwandtneri Ser. Ung. T. 1. c. 7. p. 6- Th un
man n Nord. V. p. 161. 162. Conflantinus de adm. imp. c. 37 - 40. 
42. .si. Selsk. Skrift- T. 10. p. 264. 272.276- 279. Buxtorf. præf. 
in 1. Cosri. Tbunmann ØfH. ^3. p. 132. 133. 138. 150-

ä') Ap. Asfeimnum in Kalend. T. 3. p. 222- 
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og'som uden Tvis har varret fra Norge, med en stor Herr af Vare- 
ger, Slaver, Tfchuder, det er Estlcendere og Finner, Me
rer fra Rostow, og Krivizer, der boede ved Sm olenfko, 
hvilke han alle havde vidst at ,foreene sammen under Herredommer af 
Kurie og han Son Igor, hvis Feltherre han var. Han indtog 
forst Smolenlko , bei-eftcr Lubetfch, nu Dubieezi Landsta- A. 882. 
bet Uebernikowved Nieper, og endelige« Kiow, og fra den 
Tid af fik dette Rige Navn af Rusland. Aarer ester undertvang A» 88z. 
han Drewiianerne, derpaa Severierne, sorn han paalagde en U. 8g4. 
ringe Skat, med Befaling ingen at give tik Chazarerne; thi jeg 
er deres Fiende, lagde han til, men I stal ikke frygte for dem.
Derefter sendte han tik Radimitseherne, og lod fporge, hvem de A. 885. 
betalte Skat til. De svarede: tik Chazarerne. Betaler ikke 
til dem, lod Oleg da sige, men til mig. Hvorpaa de for hver 
Perfon betalte ham en Penge, ligesom forhen til Chazarerne, 
Saaledeö mistede disse deres Skat - bande i Rusland ; og derpaa be
gyndte det Russiste Rige ngemeen atvoxe. Ungarernes Udvan
dringer, fom vedbleve uophorlig lige fra 888. til 898V kunde ei hel- 51.888- 898. 
ler andet end fvcekke ben? j/)\ Imidlertid vedbleve de dog endnu en
Tid lang at forestille en anseelig Stat, som besad Nord-Delen af 
Grim, en stor Deel af det nu verrende lille T*atarie Sonden for 
Do netz, og anseelige Strikninger i Kuban, Cabardie, og 
fom det synes, til Wolga; hvorimod Egnen ved Derbent vel 
haver varet i Uzemes Hcruder, som dog vare med dem forbundne. 
I det ringeste finder man ei, ar Chazarerne have mere fort Krig 
med Chalipherne. Venstabet med de Grcrkiske Keisere blev der
imod ved, og havde de Chaz;arer i deres Livvagt. En Deel af 
dem blev engang fanget af den Bukgariste Konge Simeon, og ef
ter den Tids vilde Krigsbrug deres Ncefcr opstaarne, og de i den 
Tilstand sendte tilbage z\ I bet 9. Seculo strev den saa kaldte

Geo-

j?) Nefior p. 49 - 53.
z) Leo Grammaticus in C. Byz. 6, p„ 379. Anonymus T. 16,

P. 164,
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Geographus af Ravenna a), som siger, at mange Floder gin
ge igiennem Chazarernes band, og Leriblanr den store Flod Cu
phis ; hvoraf sees, at de endnu have eiet Landet ved Bugten 
af Necropyli.

§. XIII.

Bedrifter i I det io. Seculo vedvarede Venskabet imellem Grceker og 
ro Seculo. Chazarer. De som tiente Gråkerne vare nu samlede i en Hob, 

A- 935- et Corps for sig, og betiente den Grcekiske Keiser Romanus La- 
capenus sig af dem paa et Felttog hans Krigshår giorde til Italien, 
og havde hver af dem da dagligen 12 nummi i Sold. Keiseren 
giorde og mere Vcrsen af deres og bulgarernes Konger, end af 
de andre omliggende Folkes, endog Ruffernes; faa at naar de 
fkreve dem til, bleve Brevene forsynede med en gylden Bulle af 
Veerdie af 3 folidi^ da de andre derimod maatte lade sig noie med 
Vcerdien af tvende. I Brevet kaldtes han den cedelste og mestffin- 

A- 950. nende Chazarernes Chagan A). Midt i dette Seculo levede 
R. Chasdai, om hvilken forhen er bleven talet. Nu er Brevet 
fra den Chazariffe Konge Jofeph til ham vel digtet, saavclsom 
Kongen, men imidlertid forekomme dog mange Omstændigheder 
i Brevet, der ere sande, hvilket baade Tingenes egen Natur viser, 
saa og andre Skribenters Vidnesbyrd. Deri staaer, at Landet 
Chozar strcrkker sig imod Asien til en Flod ncer Havet Gar- 
gan, (det er det Caspiske Hav, som nogle osterlaudffe Geogra- 

, phi kalde Jorjan, -fordi det Landffab Jo rjan i Perfien stod er
Sonder paa til det) paa 4 Maaneders Reise. Ved Floden boede 
mange og talrige Folk, hvor der vare befcestede Stader, som alle 
betalte Skat til Chozarernes Konge. Derfra een Maaneds 
Reise langs bemeldte Hav boede Folk, som og vare dem underdani

ge.

fl) 1. 4. c. I.
å) Conftantinus de C serim. 1. 2- c. 44. p. 381. c. 48. p. 393. §99. c. 
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ge. Imod Senden boede talrige Folk til Bab Abuab (det er 
Derbent) som boede paa Biergene af Basfa (maaskee Caucaftis) - 
og Tanat (vel Tanais) i nd ril den sorte See, paa en Lcengde af 
tvende Maaneders Reise ved den sorte See, hvilke ogsaa gave Skat. 
Vester paa boede 13 talrige Folk, som og vare jska fyldige. Nord 
paa gik den store Flod luzzag, hvorved boede et talrigt Folk af sam
me Navn i aabne Stader/ og indtoge al tØrfen lige indtil Higri- 
ernes Land.(hvorved maastkeeforstaaeS Oigur eüer Ugri, ogjalrsaa 
ffuldc denne Flod blive den nordligste Deel af Wolga. Donau kald
tes ellers ogsaa Joza, som maaffee har vcerer et.almindeligt Navn 
paa Floder.) DereS Land strakte sig fire Maaneders Reifet Lamgden > 
og gave de Skar tit Chazarerne,. hvis Konge boede ved Udleber af 
Juzzag (Wolga), og hindrede Rufferne i nr bryde ind, ogfor- 
te derfor store Krige med dem, thi ellers vilde de trcrnge igiennem, 
pg odelcegge alt Landet indtil Bagdad. Efter alt dette siges, at 
der vare 3 Hovedstader i Chazarien. I den eene boede Dron
ningen, og var den med sine Forsteder 50 Parafanger, det er 30 
Mile lang (hvorman kan kiende Digt og Pralerie). Der boede Jo
der, Muhammedaner, Christ« e, og Folk af allchaande Tunge- 
maal. Den anden var 8 Parafanger lang, og lige saa bred» I 
den lredie boede Kongen selv med sine Hofstader. Floden gik wert 
igiennem den, ogvar denne Bye z Paralanger lang, og lige saa bred. 
Der boede Kongen hele Vinteren, men i Martio reiste enhver til stn 
Bye og fit Huns, og var der ingen Trcette eller UvenlVab at hore. 
(Dette er vist overdrevet; imidlertid lagde Chazarerne sig dog 
mere ester Fredens Konster end alle andre Folk paa de Kanter;) Kon
gen selv reiste da ogsaa med sine fornemste Mcend tyve Mile til den 
store Flod Varshan eller Orfchan, og derfra reiste han sit Rige 
rnndt om, udi hvilket faldt ikkun liden Regn, men dog havde det 
mange og fiskecige Floder, saa og gode Agre, Viinbierge, Hau
ger og Frugttræer, (hvilket ißn’ passer sig paa Egnen vebAflracan, 
og ved det Caspist'e HLv.) Kongens rette Hovedstad laae paa en 

og strakte sig hans Hauge indtil Havet Gargan paa en L«ng- 
rr^e Saml. I. B. R r r ' de
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Le af goParafønger. (Naar det overdrevne fratages , passer alt 
dette sig paa Byen Aftracan). I det Brev Chasdai selv skrev, 
som uden Tvivl er orgte, siges, at Laudet Cozar var 270 Mile 
langt, og ar det laae paa den 47. Grad Norder Brede (hvilket pas
ser fig heel vel paa Byen Aftracan, som ligger paa 461 Gr). At 
Gesandtere fra Harafan (maa|¥ee Chorafan) tU Abderrahmen 

- Konge i Corduba havde sagt ham,. at Landet Cozar var til, hvil
ket Gesantere fra Conftantinopel siden havde bekroefrer, med 
Tillcrg, at fra dem og til Cozar vare 15 Dages Reise til SoeS, 
men arder til Lands laae mange Folk imellem dem, og at der under
tiden komme Skibe fra Cozar til Conftantinopel, ladte med 
Fisk, Huder, og andre Vare, saa og at de stode i Forbund med 
dem, og at de siittigen sendte hverandre Gesandtere og Gaver til: 
De vare mcegtige og stridbare, og havde talrige Krigsherre, hvor
med de undertiden giorde Indfald i anZre Lande. Fremdeles beret
ter han, at man kunde faae Brev did paa tvende Maader, nevnlig 
til Jerusalem, og saa videre til Nifibis, Armenien, Barad, 

' Cozar; eller og 81avonien og videre til slngarn, Grcrkenland,
Bulgariet, Chozar. Saavidt Chasdai» Men af alt dette 
sees jo tydeligen, at han har havt et ret Begreb om Chazarernes Be
liggenhed, hvorvel hvad han siger om Chazariens store Magt, 
passer sig bedre paa det 7. 8. og 9. Seculum end paa det rode, da 
Patzinaker og Rufler havde fat dem Grcrndser c). Ved selv 
samme Tid som Chasdai beffriver Keiser Conftantinus Chaza- 
rien faaledes: Uzerne kunne, som Naboer, paafsre Cha* 
zarerne Krig; Fyrsten af Alanien også a, fordi hines Land grcend- 
ser til de ni Chazariske Landssaber, hvilke, naar de plyndres, op- 
vcekke Mangel hos dem, fordi de forsyne dem med alle fornedne Lev- 
netsmidler: Saasnart Chazarerne vare Uvenner med den Grceki- 
fke Keiser, kunde han tilfoie dem stor Skade, ved at lcegge sig i 
Veien for dem, og uformodentligen at anfalde dem, naar de rejste 

til

c) Buxtorf pr$f. in Cosri. Basnage Hift. cl. Juifs T. 9. Part. 1. p. jø, 
II. Baratier dans le 2 Tome de Benj, de Tudele p. 29-7-306.
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til S arkel, til de ni Landffaber eller tilCherfon, fra hvilken 
Stad saavel Jndvaanerne, som de Keiserlige, handlede til Chaza- 

• rien ved Patzinakernes Middel. Saasnart den Alaniffe Fyrste 
hindver Chazarerne Adgangen til bemeldte Steder, saa er der en 
dyb Fred i bemeldte Landffaber; thi Chazarerne frygte den Ala- 
niffe Fyrste, og ere ikke i Stand til at fore Krig med begge. Bul- 
gariet, som kaldes det sorte, kan og paafere Chazarerne Krig. 
End videre bliver Conftantinus ved, talende til sin Sen, de nor- 
diffe Folk ere meget gierrige og umarttelige; derfore om enten Cha- 
zarer, Tyrker (det er Ungarer), Rufler, eller andre, forlan
ge Keiserlige Klceder, Kroner, eller Fruentimmer-Klceder, javel 
og den Groekiffe Ild, for en og anden Tieneste, saa ffulde han und- 
ffylde sig med, at Keiser Conftantinus den Store havde forbudet 
det; og ligeledes, om de forlangte at bcsvogre sig med det Keiserlige 
Huus. Af alt dette sees, at Chazarernes Magt havde udi 
Conftamini Tid meget aftaget, saa at endog Alanernes Fyrste 
kunde trodse dem, og at deres Herffab paa Grim, og i de ni Lan
de, der laae lige over for udi Alien, var da meget vaklende. Man 
feer og heraf, at de da dreve temmelig Handel; thi derfor reiste de 
til Cherfon og de flere Stader. Naar alt dette, tilligemed hvad 
forhen er anfort af Jolephs Brev, overvejes, faa synes det at det 
egentligste Chazarien, hvor deres rette Scede var, haver i der 
io. Seculo lagt ved Wolga, hvor og deres Hovedstad laae; hvor
for og de sorte Bulgarer, som boede Norden for dem, kunde be
krige dem, af hvis Hovedstad Bulgar endnu store Levninger seer 
imeltem Simbirfk og Cafan. Men jeg maae dog tilstaae, ar 
siden lader det, at Conftantinus har ved det sorte Bulgarie for- 
staaet enten det nu vcrrende Bulgarie, eller og BeflaraUien oz 
Moldau, hvilket sidste kaldes endnu Cara Bogdan, derer, der 
sorte Bogdanien; og har han maaffse kaldet disse Lande Bulga
rien fordi der boede Blacher eller Valacher, hvilke mange 
Skribenters have, hvorvel uretteligen, blandet med Bulgarer: 
I det mindste siger han paa et andet Sted, at Ruflerne stilede ud

Rrr r 4
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af Nieper ti! der forte B ul gari e, Chazarien og Syrien, ffal 
eoere Siriade ved Pontus; thi til Syrien gik vel ikke deres Sejlads. 
Imidlertid beholdte dog Nord-Delen cif Grim og de ni Landffaber 
lange der Navn Chazaria, og befadde Chazarerne dem ogsaa . 
endnu en Tid lang, hvorvel ei med den Fasthed som tilforn. Da 
Sarkel (aae ved Donetz, og altsaa langt fra Alanien, hvilket 

. ligger Sonden for Floden Cuban, og grcmdfer til Mingrelien, 
saa sees, hvorvidt Alanerne have streifet, at de have kunnet over- 
stkicere Veien mellem Aftracan og Sarkel. Fremdeles bliver 
Conftantinus ved cit fortcelle, at Patzinakernes Land laae fem 
Dages Reife fra Ghazarien og Plzia, det er go Mile, hvorved 
ei maae sigtes- ril det Chazaria, der laas Sonden for Donetz, 
men til det der laae ved Wolga, og hvoraf man kan slutte, at en 
sde Egn haver paa den Side ligger imellem Chazarer og Patzi- 
nakerne, faa og af Chazarer og Uzer have boet tott fannnen: 
Fra Patzinakerne tU Alanerne vare 6 Dages Reife eller Z6 
Mile; hvoraf fees, at Patzinakerne have da maattet strakte sig 
til Don, og det ei langt fra det ncrrvcerende Azow, fom da har 
varer Chazarernes Grcendser paa de Kanter. Patzinakerne 
boede og ncer op til Cherfon (hvilken da siede Lande ved Liman og 
Asien for Nieper; faa at man derfor ei haver nsdig at fatte Pat- 
zinaker paa Crim, thi de boede da ei alene Vesten for Nieper, 
men og Asten for den, hvorvel noget heiere op.) Men, bliver 
Conftantinus ved, de boede end narmere Bosporus; hvoraf 
man ncesten maae simre, at de dog have eyer noget paa den Asire 
Side af Crim, eller og strcrkket sig Sonden for Don ind i Aften, 
ei langt fra De 9 Land^aber; hvorom man dog ellers ingen Efterret
ning har, og fom venteligen ogfaa har kun varet en kort Tid. Ved 
Sarkel stedte ellers begge disse F.olkcg Lande sammen, endda udi 
Conftantini Tid. Den Flod Ukruch, og dens Arm Chadir, 
anseer Bayer for Cuban; Burlik for Udlobet af Mæotis iPon-

- tus, Fæstningen Tamatareha for Taman, og Aen Ateeh 
for den store Ae midt i Bosporo, og lige over fov Taman; og 

forklarer 
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forklarer han alle disse Navne, samt fleere £06 Conftaminum, 
ei ulykkekigen af det Tyrkisse Sprog, som han mener Cbazarerne 
Have ralet. Men endssiont jeg gierne vil tilsiaae, at der kan have 
vceret Lighed, ja maassee endog megen, .imellem begge Sprog; 
saa nidfle dog agtes, at Ghazarerne vare af de gamle o<f «gte '■ 
Tyrker, de ncervcrrende Othe-manisse Tyrker ere af de nyere og ucegte. 
Dog vil jeg ved denne Lejlighed ei drive paa, at Ungarerne og 
kaldes Tyrker, og at de lcenge varsforbundue med og en Art Underfaat- 
ter af Ghazarerne, saa eg at flet ingen Leilighed sindes imellem de 
nu vcerende Othomanisse Tyrkers og Ungarernes Sprog, men 
vel megen imellem disse sidstes og Finnernes; og mindre vil jeg 
flutte heraf, at de gamle Tyrker og Chazarer have ralet Finniss; 
thi jeg haver forhen vrist, at Ungarerne havde alleredei det 9. Se- 
culo deres eget Sprog, foruden det Chazarisse, fom de og talede. 
Men ar komme til Bayer rgien, da viser han, at en Strakning 
Land Osten for Nieper tilhørte ved denne Tid Ghazarerne, lige . 
fra Overfarten ved Crariiim indtil Vandfaldene, hvorfra Patzi- 
naker siden boede d)» I Anledning af hvad jeg nu har anført om 
Gbazårernes Handel, vil jeg videre udfore denne Sag. Bayer 
e) antager, at de for deres Handels Skyld have sogt at behol
de den nu ødelagde Stad Tanais, som laae ved denne Flods 
Udløb ei langt fra det nu vcerende Azow, og det lykkedes dem, 
uagtet Patzinakernes tiltagende Magt i de Egne. Derbent 
var og i de Tider en Samlingsplads og Stapelstad for alle Handlen
de fra Tabareftan, Jorjan, Dailem eller Ghilan, ,faa og for 
dem af A(larir eder Schirvan, og for Chazarer og anDrc Kaffere 
etter Vantroende, som Abulfeda f) kalder dem. I den Stad 
alene giordes i den hele Egn Limei, der voxede Safran, og didhen 
bragtes Slaver fra de Nordisse Folk. Noget efter kalder. Abnlfe-

Rrr g da
si) Conftantinus/eachn. imp. c. 10. 11, p. 6. 12- ig. 37.42." Pallas Reife 

in Rusland p. 121 -128- K. Sekst. Skr. T. 10. pi 270. 271.272. 
Comment Petrop.'T, 9. p. 370. 377. 378- Z79- Z88- 398- 399-

e) 58ege6.t>. Azow. p.41.
f) Abul/éda i Biifchings p. 307. 316.
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tta Derbent Chazarernes Derbent., venteligen baade fordi 
den tange var Grorndsen mellem dem og Perfer, faa og for den sto
re Handel de der dreve. I den Fabel en Muhammedanff Skri
bent af 9. Seculo beretter g), at et Arabiff Skib blev drevet fra 
dst Cafpiffe Hav ind i Pontas, og derfra ind i Middel-Havet, 
synes mig og at stikke en merk Beretning om Handel fra Jndien af 
over der Cafpiffe Hav til Pontus, og faa videre; og denne maae 
vcere bleven drevet ved Chazarerne, fom det eneste handlende 
Folk mellem Pontus og det Cafpiffe Hav. Vel fandt, at de Jn- 
diffe Vare bleve ogfaa hentede fra Havnen Berenice i Ægypten 
over det Rode Hav, fra Ptolemæernes Tid af og lige til Portu
giserne funde Veien om Cap; men den anden Vei igiennem Per- 
uen, eller og nord om det Cafpiffe Hav, ved Caravaner fra Indi
ens nordre Deele, er og meget gammel. Der have fra de aldre 
Tider boet Hsten for det Cafpiffe Hav Bueharerne, et handlende 
Folk. Ja det lader endog af Plinio £?), at Handelen har under
tiden tager Veien over det Cafpiffe Hav felv, og siden op ad Floden 
Kur, og til Phafis; thi der var ikkun 5 Dages Reife mellem beg
ge disse Floder. Ja .8trabo/) siger endog, at Aorferne, et 
Folk, der boede paa Vestsiden af det Cafpiffe Hav, og tU Tanais, 
»modtoge fra Meder og Armenier Mediffe og Babyloniffe 
Vare, hvilke de siden bragte videre paa Cameler, venteligen til Sta
den Diofcurias, fom laae ved Pontus, og som var en almindelig 
Samlings-og Handels-Plads for alle omliggende fmaae Folk, 70 i Tal
let, eller efter andre 300, hvoraf hvert havde sit Sprog. Dette 
sidste synes vel noget ntroeligt, men de Vildes nu vcerende Tilstand 
i America gier det ei ganffe usandsynligt; hvortil kommer, at 
Europa og Nord-A6en vare i de celdre Tider vel omtrent i samme 
Tilstand, hvoraf den forste er kun udkommen efterhaanden, og den 
sidste stikker endnn deri. Disse Aorfer bleve rige ved denne Han

del,
x) Ane. relat. des Indes p. 73, 74.
») 1. 6. c. 19. p. 679.
i) 1. il. p. 767. 772. 77z.
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del, og prydede sig derfore med Guld. Efter Aorfernes Under
gang komme Chazarerne op, og dreve Handeken. Efter dem 
faldt den i Bulgarernes Hander ved Wolga, og siden i Hanse- 
stadernes, som havde deres Oplag i Novogrod, og ferte Våre
ne derfra til Wisbye og videre. I det n. Seculo, noget forhen 
og efter, vare lulin, lomsborg, og flere Vendiske Stader Op
lags-Pladserne, og bleve Varsne as dem hentede iLadoga og No
vogrod udi Rusland, hvorhen Bulgarerne ventelige« have fort
dem. Og paa denne Vei er det at Perler, Silke, og andre Vare 
ere fra meget gamle Tider komne til vort Norden; saa at det end
og lader, at Silke har i de aldre Tider varet mere gangs her end 
i Europae føttfige Deele. Dog da dette ei egentligen vedkommer 
mit Forehavende, vender jeg mig til Chazarerne igien. Ed- 
drifi k) ticn Araber- som ffrev i det 12. Seculo, beretter, at 
Kiobmandene droge med deres Vare over det Caspiske Hav, fra 
Mufelmannerues Land til Chozar. Denne Beretning passer 
sig gandske got paa det io. SecUlum og forhen, men om den passer 
sig paa det 12, rviler jeg paa, i det mindste var da Chazarernes 
Stat ncesten forgaact, hvorvel Landet endda tildcels forte Navn ef
ter dem. Et handlende Folk maae nodvendig med Tiden faae Sta
der, saa gik det og Chazarerne. Deres fornemste Stad var 
Khozar eller A th el, mi Aftrakan ved Wolga, fom laae ii. 
Dages Reife fra Derbent, eller 66 Mile, hvilket kommer herli
ge» overeens med Aftracans Beliggenhed. Midt imellem disse 
Byer laae Samandar 4 Dages Reife eller 24 Mile fra Derbent, 
og synes derefter at maae vare Terki. Floden gik midt igiennem 
Byen Athel, paa dens Vestre Side boede Kongen, og paa dens 
Kstre Side Kiobmandene og Almuen. Byen var nasten 3 Mlle 
lang /). Denhe Beflrivelfe kommer got overeens med den forhen

anforte

K) Geogr. Nub. dim. 5. Part. 7.
I) Herbelot v. Khozar p. 1003. Sßitfen Nocrd - en Oft - Tartarye p. 498, 

7o8.Alg.W. Hist. T. 21. p. 251. Geogr. Nub. Clim. 5. Part. 7.
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anførte af Jofepbs Q5rev. Paa et andst Sted legger EddrisK -
Staden Chazaria ved Pontus og en Flod, og siger, at Chaza
rerne have Navn af den; og maae herved mærkes, ar det er ham 
fom kalder den foregaaen.be Athel efter Floden Atbol eller ^Volga. 
Hvilken Bye han egentligen forstaaer ved denne Chazaria, lkal 
jeg ikke sige, men den maae have ligget i de faa kaldte 9 Landffaber, 
fom tilhsrte Chazarerne. Næst Khofar var Baiangiar den 
fornemste Bye, fom dog den Arabiffe Skribent Al Bergendi gisr 
til Hovedstaden, og lcegger paa den 36. Grad 30 Minuter Norder 
Brede, hvilket fynes at giere den tibAftracan, hvorvel Kehr 
hos Strahlenberg vil lægge den ved Udlsbek af Floden Jaik» 
Abulfeda gisr den og til Aftrakan, na ar han siger, at den er 
Chazarernes fornemste Bye, 05 den famme fom Atol, uden 
XvtlEddriffi Athol. Abulfeda anfører for dette tvende Ara
bide Geographos. DenPerMeAlironomusb^ahreddin,  
fom sikrev ved 1260, lcegger i sine Tavler Baiangiar, den Chaza- 
riske Konges Hovedstad, paa Længdens 8§. Gravko Minuter fra 
de Canariae Aer, og paa den 46. Gr. 30 Min. Norder Bredde, 
og altdetfammesigerogfaaden TatariffeAlfronomus UlugBeig, 
fom skrev ved 1440. Men at de begge, heldst den sidste, tale end
nu om Chazarers Hovedstad paa en Tid, da den Chazariffe Stat 
er mere var til, det gisr de fom Samlere, der blande nyt yg gam
melt iblant hinanden. Alt dette bringer mig paa de Tanker, at 
Baiangiar har virkeligen vceret famme Bye fom Ch ozar, Ethol 
eller Aftrakan, endffisnt Eddriffi taler om den, fom en Bye 
for sig, og beretter, at den mægtige PerMe Konge Nufchirvan 
eller Chosroes I. har anlagt den 72). De ovrige Stader varet 
Sarai, fom laae paa en Slette tvende Dages, Reife fra det Cafpiffe

Hav
m) Geogr. Nub. dim. 6. Part. 6.
n) Herbelot p. igi. v. Baiangiar, p. 1003. v. Khozar. Strablenberg

p. 195. Abulfeda i Biifch: 9)?aga$. p. 365. Nafireddin in Geogr, 
Gr. min. Hudloni p. ico. Ülug Beig ibid. p. 132. Geogr. Nub. 
Clim. 5. Part. 6. p. 242. Witfen p. 749.
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Hav imod Norden, hvor den lcengste Sommer-Dagvar 17 Timer; 
Floden W olga gik'forbi den, og laae Byen paa Flodens Hstre Si
de: Orak, som laae paa Den Vestre Side, stod under den. Der 
var en stor Samlingsplads for Kiobmcend og Tyrkiske Slaver. 
Uzbekernes Khan ogholdt sig der 0). Dersom Levningerne af 
Saraje eller Czaregorod et laae saa langt Nord, saa ssnlde jeg 
troe at Sarai havde ligget der. Imidlertid kommer Beliggenhe
den atter temmelig overeens med Aftracan, som desuden var de 
Tatarisse Kongers Opholdssted indtil 1554, fra IwanBafilowitz 
indtog den. Desuden betyder Sarai et Huus, et Pallads, hvor
af Serrail er kommet. Sigh Couch, det er det sorte Bierg,- 
laae paa en He ved Udgangen af Nanais, og st)nes at vcere den 
gamle Stad lana, nu Deere nt)e Azowp). Ont Phanaguria 
og Sarkel har jeg forhen tatet, og om Derbent etter Bab Alabu- 
ab ogsaa. Men foruden disse skutte endda felgende Stceder have 
ligget i Chazarien: Kuran, Hadran, Segefan, Sainan- 
dar maassee Terki, og Albaidha, hvilke tvende sidste Nufchir- 
van skal have bygget. Ei alene Beliggenheden af Chazarien 
giorde den beqvem til Handel, men og de GrUndscetninger dette 
Folk havde, nemlig at give frie Religions Hvelse til alle Folk; en 
saa billig, en saa naturlig Grundsætning, men som dog oftere frem
bringes ved Vindesyge, end ved Mennessekierlighed og Mildhed. 
Deres forste Religion var den hednisse, men siden saae man nogle 
af deres Konger at vcere Joder, og andre at vcere Christne. Man 
fandt derfore Joder, Christne, Muhammedaner, Hedninger, 
at vcere blandede sammen i Chazarien, og den eene ikke at forfol- 
geeller bagtaleden anden for Troens Lårdomme, Tak vcere Han- 

dels-

0) Herbelot p, 759. v. Sarai, p. 1003. v. Kb ozar.
£) Herbelot p. ioog. v. S i ah Coueh. p. 1003. v. Chozar. Geogr. Nub*.- 

Clim. 5. Part. 6. p. 242.
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delsgeisten! q) Men nu vil ftg igien vende mig til Chazarernes 
øvrige Bedrifter i dette 10. Seculo. Den stridbare Rustide Kon- 

A- 964. ge Swietoslav bvog imoD Watitfcherne ved Occa og Wolga, 
fom endda gave Chazarerne i aarkig Skat en Skilling af hver 
Ploug, og fordrede den af dem. Derpaa kom det til et stort Slag 

A- 965- imellem ham og Chazarernes Cliagan 7 hvorudi han ftirede, og 
indtog derpaa Skaden Belivvesch eller Sarkel, undertvang ogfaa 
Jaferne, M er Uzerne, ventekigen dog ikkun en Deel af dem, 
fan og Ka fo gerne, der boede i Cafaehia, hvilket er Cofacker- 

A- 966. nes rette Fcederneland, og laae ved Pontus Euxinus. Deref
ter undertvang han Watitfcherne, og paalagde dem famme Skat, 
fom de havde forhen givet Chazarerne r). Men endffiont Cha
zarerne havde nu lidet faa megen Afbræk, faa navner dog Liut- 

A- 970. prandus Biffop af Pavia s), fom felv var pan de Tider Gefandt
i Conftantinopel, dem iblant de Folk, der boede Norden for be- 

A. 985- meldte Bye. Noget efter finder jeg, ut Swetoslavs @en Wo-
lodimer haver havt Tyrker i sin Hcer mod Bulgarerne ved Do
nau, fom det lader; men om Chazarer forstaaes ved disse Tyrker, 
stkal jeg ikke sige, efterfom Neftor kalder dem ellers allevegne Ko
farer; men paa den anden Side finder jeg ellers intet andet Folk 
mere paa den Kant, fom knude kaldes Tyrker» Pan den Tid fog- 

A. 986-988- te Bulgarerne ved Wolga, der vare Muhammedaner,. Ca- 
tholikerne fra Rom, Joderne fra Chazarien, og Gråkerne fra 
Confhmtinopel, hver at overtale Wolodimer og hans Folk til 
deres Troe; men han antog de sidstes. Delte, faa og at Joder 
boede i Chazarien, gier mig det atter meget troeligt, at Joderne 
have og forhen fogt at omvende Chazarernes Konge, og venteli

ge»

q) Herbelot p. 1003. vv Khozar. G. Nub. Clim. 5 Part, g, p. 244. Asf.
Kal. T. z. p. 4-12. Act. Sariet, in. Mart. T. 2. d. 9; p. 19-22. 
Baratier dans le 2. T. de Benj. de Tudele. p. 305. 308- 311. Bux- 
torf. prfff. in Cosri. Theophanes in Corp. Byz. T. 6. p. 236-

r) Neflor p. 85. Thunmanns gsil. D. p- 157. 158.
s) lib. i. c. 3. apud Reuberum p. 92.
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gen naaet deres Hensigt. Forend Wolodimer lod sig dobe, be
lejrede og indtog han Cherfon paa Crim, og (Filte stråledes Grce- 
kerne ved den, samt indffrcrnkede Chazarernes Magt paa de Kan
ter, hvilken tog af ligesom Ruffernesrog til. Ja det lader endog 
at Wolodimer har underkastet sig de ni Land^aber, og derved til- 
fsiet Chazarerne det smerteligste Tab; thi i det mindste erdet 
vist, at han satte sin ©en Mftislaw til at herske over Staden 
Tmutarakan, det er Tamartacha eller Taman; og lader 
det at denne Mftislaw haver siden regieret over Chazarerne , i 
det mindste over endeel af dem £).

§. XIV.

Men endnu forestod Chazarerne et større Stod, nevnlig Bedrifter i 
den Grcekiffe Keiser Bafilins, og den Russiffe Konge Sweto- 
polk i Kiow, en Son af Wolodimer, hvilken Cedrenus uret- 
teligen kalder Sphengus Wolodimirs Brodér, forernede sig 
sammen, og overfulde Chazarien. Den Grcekiffe Flove og Hcer A° 1215. 
anfortes af Mongus Andronici Son; og vare de foreenede saa 
lykkelige i det forste Slag at fange den Chazariffe Fyrste Georgius 
Tzuli Son, som efter Navnet at domme har vceret Christen; 
hvorpaa de indtoge Chazarien,. og deelte sig formodentlig i det, saa 
at Grcekerne vel Have beholdet Crim, og Rufferne hvad der laae 
paa det faste Land Sonden for Donetz u). Og herved gik der 
Chazariffe Rige ncesten til Grunde; thi endffiont baade Ruffer og 
Grceker bleve siden af flzer eller Comaner fordrevne fra de Lande 
Chazarerne havde eyet paa Crim, og Sonden for Donetz, 
saa hialp det dog ikke Chazarerne, endffiont Crim beholdt 
lcenge Navn efter dem, og der og venteligen have lcenge ved
blevet at boe mange af dem. Det synes og, at Uzerne

Sss 2 have

r) Neftor p. 99 - 109. Thunmanns Asil. Völk, p- 158- Begeb. .
Von Azov p. 45.

«) Neftor p, 117. Cedrenus C. Byz. T. 8- P« 556-
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have Mt Chazarerne ved deres Rige ved Wolga, i det mindste 
herskede der lutter Uzer, og ingen Chazarer, -da det store Tata
riske Indfald skeede i det 13, Seculo; og denne Forandring rroer jeg 
beqvemmeligst at kunne vcere skect paa Denne Tid, da Chazarerne 
vare faa meget svcekkede, og bleve angrebne paa alle Kanter. Imid
lertid lader det dog, at Chazarerne have endda vedligeholdt et frir 
og uafhcengigt Rige, indtil bemeldte store Tatariske Indfald, og 
fom alle deres andre Lande vare erobrede, faa veed jeg paa intet an
det Sted at finde det end i nu vcerende Cabardie, som ligger inde 
i Landet, og midt imellem den sorte Sse og det Caspiske Hav. Det 
lader ellers, af Neftor og Dingo (Tus den Polske Historieskriver, 
at Uzerne have bemcstret sig en stor Deel af Chazarornes Han
del, og ei overladt ven tU Bulgarerne alene r>). Men nu at 
komme til hvad der videre efter Tidens Felge er hcender Chazarer- 

9(. 1022. ne? saa finder jeg, ar den Russiske Prinds IVffiislaw, der regie- 
rede i Taman, har undertvunget Cofackerne, der boede sydli- 

A. 1026. gere end Chazarernes ni Landffaber, og ar han derpaa er drager 
ud med dem og Chazarer ar stride imod sin Broder Jaroslav/, 
som herskede i Kiow, hvorvel de nogle Aar efter giorde Fred sam- 

. men, saa at Mftislaw beholdt alt hvad der laae Hster for Nieper,
05 Jaroslaw hvad der laae Vesten for den, tilligemed Novo- 

A. 1036. grod. Men endeel Aar efter dede Mikislaw, og arvede derpaa
Jaroslaw ogfafl hans Lande, tilligemed hvad han eiede i Chaza- 
rienx). Noget for denne Tid beretter vor Snorro, at Ha- 

A- 1034. raid Haardraade, som da var Hevedsmand over Varegerne
eller Varingerne, i Grakenland, (det er, de Nordiske Folk, 
Danske, Norske, Svenske rc. som rientc den Grcekrske Keiser) drog 
med'dem og Grcekerne, anferte af den beromle Georgius Mania- 
ces, vidt og bredt om paa de Grcrkiske Her, og indtoge der meget

.. : ved

V) Suhm von den Uzen, tm Anhänge zu dem Deutschen Neftoi-p. 282, 
283, 291. 292. 303. Neftor p. 151, 152. Dlugosius 1, 4,co!. 351, 
352. Anna Comnena C. Byz. T. 11. L 10. p. 215«

x') Neftor p, 123-125.
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Land fra Kussorirne (deter,) Chozarerne. Jeg flutter, at 
ved disse Grcekiske Her made her C rim og flere forsi aa 6, hvor
ved det bliver rimeligt, at Chazarerne havde der gjort Opstand 
imod Grcekerne, og sogt at afkaste deres Aag. Ved denne Lejlig
hed kan jeg ikke efterlade at anfsre, at t>or Snorro paa er andet 
Sted ncrvner og Patzinakerne, naar han siger, at Keifer 
Alexius kom til Pezina Vold, det er, Patzinakemes Mark, 
da han drog i Krig mod Blauckumanna Land o: Blacherues eller 
Vallachernes V-aut>. Med disse Idaralds og Georgii Seier- 
vindinger over Chazarerne mener jeg at det og har Sammenhæng, 
som Cedrenus og Zonaras berette, at Alda, af Fodfel en U. I03?, 
Alaner, og Enke efter Georgius Fyrste i Abasgien, (hvilket 
laae Sonden for Chazarernes ni Land^aber) overlod til Keife- 
ren det faste Slot Anacuphis, hvorfore Keiseren giorde hendes 
©en Demetrius til Magifter militum; men noget efter op- 
hcevede Pancratius Fyrste i Abasgien (hvilket jeg flutter 
at have vceret bemeldte Aldæ anden Mand) Forbundet med 
Grcekerne, og igiemog de Fcestninger og Stceder, som han 
forhen havde overladt til dem)/). Hos Neftor forekommer siden 
ved de Aar 1054, iodo, og oftere, Tyrker, der bessrives fom 
Hedninger og Ruslands Fjender, i hvilken ferste Henseende jeg nep
pe skulde troe at de have vcerer Chazarer; thi iblant dem vare da 
vist flere af andre Religions-Forvandte; desuden synes de da at ha
ve varet alt for fvcekkede til at kumte giore faa jsevnlige Indfald 
i Rusland. Efter Laroslavvs Dsd finder jeg adffillige Russiffe 
Prindfer efter hinanden at have regieret i Taman og omliggende 
Egne, font Gleb, Roftislaw, der tog ©fat af Cofackcrne, U. 1054. 
og andre omliggende Folk, men regierede ikkun eet Aar. Siden U. Io6?# 
finder jeg Roman ncsvner, fo ni blevdrcebt af Uzcrne; Ratibor, A. 1077. 
David, Wolodar; og Oleg, som er den sidste der ncevnes; og A. 1077.

S 6 s g forlod

y) Harald HaardraadeS S. c. 3. Hakon Herdebreds S. c. 2- Sahms og 
' Schönings Forbedr, p. 253. 256. Cedrenus p. 573. Zonaras C.

Byz. T. jo. Part. 2- 1. 17. c. 14. p. 186.
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A: 1079. forlod han Taman, og drog til Czernichow. Noget' for og 
A-io8i.io8-Zefter alr dette begyndte Uzerne eller Comanerne at bekrige R us- 

21' land, Mnde forsi et Slag, og siden et andet, faa at de trcengde
Ä. 1067.' i110 til Czernichow; og ved denne Leilighcd tanker jeg at Cha- 

zarien i Crim og Sonden for Don er falden i deres Hander, 
og at Gråkerne have igien erobret Cherfon. Og til denne Uzer- 
nes Magt hiulpe de Russiske Fyrsier selv, da de betiente sig afdem 
til at bekrige andre Russiske Fyrsier, deres egne Brodreog Sov-

A. 1078. skendeborn. I disse Omveltninger foreenede Chazarer’ og Uzer 
sig sammen med nogle RusMe Fyrsier imod Roman Regent af 

. Taman, og ihielsioge de begge ham, og de forsie fangede hans
A. 1079. Broder Oleg, og sendte ham til Conftantinopel; hvilket viser, 

at de endnu holdte sig til Grcekerne. Men nogle Aarz efter kom
A. 1083. Oleg tilbage, og satte sig paa Thronen af Taman, og lod de 

Chazarer nedhugge, som havde drcebt hans Broder Roman. 
Men efterat han havde regieret der i n. Aar, forlod han Taman, 
fig drog til Czernichow, som forhen er sagt; og lader det at 
Uzerne have siden esterhaanden spillet Mester i den Egn; dog ga-

A. m3, ve Chazarerne endda Skat til Rusferne, da selber skrev %)>

§. XV.

Bedrifter Det hele 12. Seculum igiennem tales ei et Ord om, at Rus- 
112. ©eculo. ferne £avc friget med Chazarerne, men alene med Uzerne, 

hvilke da havde Chazarernes Lande i Besiddelse. Imidlertid 
vedbleve Chazarerne at boe ved Pontus Euxinus ovenfor Ala- 

A- 1140. nerne, der hvor Pontus og Mæotis lobe sammen, hvorvel de 
den hele Tid igiennem ei synes at have havt nogen frie Stat der, 
men at have staaet under Uzerne deres forrige Bundsforvandte, 
som da, efter Neftors Fortscetter, boede ved ^Volga og Don. 
Udi dette Seculo reiste den Iode Petachias Verden om', for at ud- 

forffe

«) p.132.133.134.135.139.141.142. 150. 49.
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forffe Jodernes Tilstand, og kom iblant andre Lande til Tartariet, 
som han ester Bredden igiennemreiste i 16 Dage, og hvor Havet 
(venreligen Pontus) gaaer ind paa een Dags Reise, og (Filler Tar- 
tariet fra Gazarien eller den Tauri ffe Cherfonefus (det er nu 
vcerende Grim), hvor det er brugeligt, at kvinderne Dag og Nat 
begrcede deres afdode Forceldre, og holde ved dermed, indtil nogen 
af deres Sonner, Dottre, eller Paarorende doer, da de begrcrde 
dem, og aflade at besorge de forste. Modrene leere Dottrene disse 
Sorge-Sange. Der reiste Petachias i 8 Dage. Sytten Flo
der lobe igiennem Landet, som tilsidst foreenede sig til een. . Maa- 
ffee hau forstaaer Bosporus herved. Der er, hvor Landet er 
smallest, og ikkun een Dags Reise bredt, et Hav, som giver en 
ulidelig Stank fra sig, hvorimod det paa den anden Side ikke stin
ker. Ingen kan derfor, uden han strap vil doe, reife over det stin
kende Hav, ja naar Vinden forer Stanken fra det flemme Hav til 
det friffe, doe og mange, som begive sig paa det sidste. Ved det
te stinkende Hav forstaaer Petachias uden Tvil Mæotis. At han 
nonner Tatariet, gier enten hans Fortcelling heel mistcrnkt, eller 
og maae han have reist i det tiligste et forend det 13 Seculi Midte, 
eller og er Tatariet blevet ved en seenere Afffrrver indflikker i hans 
Beretning i stcedet for Scythien, Cumanien, Polowzien, 
eller noger faadant. Thi Tatarerne begyndte ei a; vise sig paa de 
Kanter forend 1220; thi endffisnt Neflors Fortfcetter navner alle
rede Tatarer «et) 1154, fa a ere de dog udey Tvil ogsaa der indflik- 
kede i stcedet for Pol o wz er; thi der siges, at Jndvaanerne af 
Kiow vaee bange for at undertvinges af Tatarerne a),

§. XVI.
I det iZ. Seculo ffede en nye stor Omvæltning t Landene ved Bedrifter i 

Wolga, Don og Pontus, og paa Grim. Thi Tatarerne, det iz Secm 
eller

a) Geogr. Nub. introd. p. 5. Clim. 6- Part. 5. p, 259. Neftor p. 22z
248- 264. Petachias in Wagenfeilii Exercit. 4. p. 162. 169.
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eller rettere, Mungalerne, gjorde Indfald i dem, og undertvun
ge dem, og det i Anledning afden lykkelige Krig de forte imod Må
hu mer Sultan af Carizme, som tog sin Tilflugt til den He 
Abafcun Cafirs, fom laae i det Caspiffe Hav, hvor han dode, 

A. 1220. og fom af Nafireddin siges at ligge i Corcan ui)t Perfien , og 
at vcere en Ha nd els stad udi Chozar er langt fra Aftrabad, hvil
ket famme Ulug Beig ogsaa siger, alene med den Forffiel, at han 
gisr den ril en Handelstad i Jorjan. Og heraf sees ester mine Tan
ker uovervindelige», at Egnen ved AKrabad har vceret Chaza- 
rernes rette Hiem. Imidlertid blev hans Son Gelaleddin tap
pert ved at forsvare sig, og igientog adskillige af ssn Faders forlorne 

A- 1228. Lande. Tilsidst brod han ind j Gurgiftan eller Georgien, hvis
Konge gik ham imede med en stor Hcrr, hvoriblant og vare Chaza- 
rer, hvilke han forhen havde tilvejebragt Forladelse hos sin Fader, 
da de engang havde giort Opror imod Ham. Betjenende sig heraf 
sendte han dem Saltog Brod, for at bringe dem forrige Venskab 
og Forbund i Erindring; hvorved de og bleve faa ffamfulde, at de 
forlove Georgierne, og droge hiem; hvorpaa Gelaleddin siog 
Georgierne, og indtog deres Hovedstad Tefiis. Herbelot 
mener, at disse Chazarer ere de, som boede Norden for den Ca
spiffe See; men jeg tvivler paa, at de nogensinde have staaet iut< 

vder Sultanerne af Carizme, hvorimod de af Aftrabad have 
nodvendigen maattet giere det, faasom de vare rundt omkring omgiv
ne med bemeldte Sultaners Lande. Efter dette brede Mungaler
ne videre ftem, og komme, enten i Gingishans egen Tid, eller 

A. 1235. og snarere under Baton, 'for Staden Tana eller Orna, nu
Azow, ved Don, som var en stor Handelstad for Mufelma- 
nerne, og hvor der boede mange christne Chazarer, Ruffer, 
Alaner. Denne indtoge og odelagde de. Derefter indtoge de 
Chazarien, hvorved jeg tcenker at bor sorstaaes baade det frier 
Cabardie,. saa og det der stod under Cumanernc eller Uzerne, 
^i‘Te sidste joge de ud, og flyede da mange as dem tit Ungern, 
hvoriblant ogsaa vare Chazarer, hvoraf uden Tvivl det Sted Ko-

zar-
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zar-war i Siebenbürgen haver Navn by Og fra denne Tid 
af har alting paa Grim, ved Don og Wolga, og Sonden for 
dem, vcrrct Tatarisk, idet mindste stcerk blandet dermed, indti'l 
Tyrker og Russer have begyndt at udbrede deres Herredomme, som 
dog langt fra ikke har kunnet sortreenge Tatarerne» Det varede 
og lamge ved efter denne Tid, at Nord-Delen af Grim, ja hele 
Grim, forledet Navn Chazaria eller Gazaria, som ved Aar 
1253. fif Rubruquis c), der endog tillægger ganffeCrimsaadant 
Navn, hvilket han dog urcrkteligen gror til de^ samme som Ccfa- 
rée, venteligen fordi Keiserne havde besiddet det; ved 1333. af

Johannes 22, som i et Brev ril Erkebispen af Vosprus, 
M ev Bosporus, siger at Gazaria, hvorved her nok alene for- 
staaes Grim, laae i Tartariet, ■ og at der 'vare mange Schis
matici og Vantroe dy Ingen Under, at Paven kalder Chaza
rerne Schismatici, siden de vare as den Grcekisse Kirke: men 
om han ved Vantroe forstaaer Tatarerne, som vare Muham
medaner, og tildeels Hedninger, eller og om der endnu have vor- 
ret Hedninger og Muhammedaner iblant Chazarerne, skal jeg 
for vist ikke sige. Ved 1422. beretter Ducas e), at Keiser Ma
nuel giorde sin Son Conftantinus til Regent over de Lande ved 
Pontus, der vare ncrr Chazarien, ved hvilket sidste venteligeu 
Maae forstaaes Crim» Men da taler Ducas meget uegentlige«, 
thi de Grcekiske Keisere eiede da intet uden for Thracien Nord 

paa,

H H. gen. d. Tatars Part. z. c. 17. p. 303- 306« Nafireddin in Geogr * 
Gr. Min: p. io6.j Ulug. Beig. ibid: p. izZ. Albericus Part: 2- p- 
509. Plan Carpin chez Bergeron Art: 5. col. 47. Haithoni Hirt: 
orient: c 21. p. 36. Thunmann Vslk: p. 132- Rubruquis c. 
i. p. 5. chez Bergeron. Büfch: Geogr: T. 1. part: 2. p. 1198» 
Herbelot v. Gelaleddin p. 371. 372. Petis de la Croix Hift: de 
Genghiz Chan p. 232. etc,

c) c; i. col: 1. 2.
d) Raynaldi Annal. Eccl. T. 3. p. 457. ann. 1333. art: 36.
<) c: 23. p. 59. Bullialdus in eundem p. 184. 
tXye Samt. I S. St t -

SIS
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paa, med mindre at noget paa Grim selv haver endda tilhsrt dem; 
i der mindste komme Tatarerne der ferst lcenge efter under Tyrker
nes Magt. Ja ved 15'79 bruger endnu Martinus * Bro- 
niovius/) det Navn Gadzaria for Grim. Og nu blev Virk
ningen af den Chazariffe StatS Undergang denne, nt Derbent, 
der forhen sagdes at ffille imellem Chazarer og Perfer, sagdes 
noget ester Midten af det 13. Secnlo at ffiile imellem Bait Borcah 
og Bait Holakuh, det er Borcahs Huns og Holakuhs Hnus, 
fordi den Mungaler Borcah regierede Norden for Derbent, og 
den Mungaler Holakuh-Sønbm for den. Byen Taman var 
ved Bosporus den sidste Bye mod Senven, font det Huns Bor
cah eller Uzbekerne eiede paa den Kant. Den beboedes af 
Vantrsende, det er , Christne, og venteligen Chazarer^). I 
dette Secnlo giorde ellers Paverne sig megen Umag med at bringe 
Chazarerne, og andre hedenske og schismariffe Folk, til at er- 

A. 1253. erkiende dem og den catholske Lcrre. Til den Ende udsendte Inno- 
A- 1288. centius IV. Dominicaner - Munke, og Nicolaus IV.

ligeledes Zz).

§. XVII.
Skiebnei 14. I det 14. Secnlo regierede Mungalerne eller Tatarerne 
Esculo. endnu over Chazarerne. Saaledes vidner Marinus Sanutus

f) som skrev ved 1321, at Tartarerne da besadde Gazarien, 
A- 1321. hvorved han maae forstaae ei alene Grim, men og Ve 9 Lande og 

Strcekningen til Wolga; thi han siger, at Rusferne vare skat
skyldige under Tartarerne fra Gazaria, og at disse love sig ved 
Soldanen af Babylon, det er Hulacous Efterkommere, fom 

regierede

jf) in Defer: Tartariæ apud Scfewandrnerum in Ser. Ungar, p. gig.
p) Abulfeda i Büfch : «Öjngnj. T. 5. p. 316. 309.
n) Raynaldi Annal: Eccl: T. 1. p. 634- ann. 1253m. 4g, T. 2. p, 

403. ann. 1288« n. 32.
i) in Geftis Dei per Francos T. 2. p. 1. 7. 32. ZA. 

i
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regierede ei alene over Babylon, men og over Perfien, bringe 
til den Muhammedanske Lare. Derimod føer.Haitho k) at det A. 1350. 
Land Gaccara, hvorved han ei kan forstaae andet end Chazarien, 
stod under Cafan Kan Konge iPcrfien; men ved det Chazarien 
maae fyrstaaes det celdgamle ssm ligger i Perfien ved Aftrabad, 
thi det normen for Caucafus ftot) under deNsbekiffe Tatarer» At 
Chazarer have nedsat sig i Ungarn, hvorhen de ei kan vare 
komne paa anden Maade, end at de tillige med Cumaner ere flyg
tede did for Tatarerne, det sees afde Kirke-Love, fotu Concilium A. rzo-. 
i Presburg har givet, nevnlig at ingen maae gifte sig med de kiat- 
terffe Patarener (et Slags Manichæer) og de Schismatiffe 
Gazarer, eller nogen anden, som er den Christne Leere imod/). 
Men at ville heras med Thunmann vi) flutte, at det Ord Ketzer, 
Kioetter, er kommet af Chazar, og af Theologis i Tydffland 
og Norden siden tillagt alle dem, der afvege fra deres Meeninger, 
saa at Chazar siden den Tid ei betydde mere et Folk, det vilde va
re at begaae en dobbelt Vildfarelse z thi jeg skal siden vise, at Cha
zar endnu betyder et Folk, og dernast er det en bekiendt Sag, at 
det Ord Klatter er opkommet af det Grakiske Ord xaS-afa o: reett, 
hvormed Novatianerne i det 3» Seculo allerede selv belagde sig, 
for at vise, at de vare reenere og helligere end andre. Dog denne 
Mangel paa Opmærksomhed betagerThunmann intet af den 2Ere, 
at vare den forste, som har en sand Fortieneste af den Chazariffe Hi
storie. Pave Urbanus V» vedblev ligesom hans Formand, at 
tragte efter at bringe Chazarer, og mange flere Folk, til Foree- 
ning med den Carholffe Kirke, og udsendte Ulinoriter - Munke 
tilden Ende n): men ,det lader at alt saadant har ikkun lidet 
stugtet.

T t t - §. XVI1L
å) Hift: Ortent: c. 43. p: 66.
1) Raynaldi Annal: Eccl: T: 4. »NN, 1346. p. L54. U« 8O. 
«i) Sstl. Volk- p. 132.
«) Raynaldi Annal: Eccl. T; 4. p. 481. »nn. 1369. ». 14-
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_ XVIII. ■
VidereSkieb- Den adle Venetianer Barbarus, som 1422. gjorde en 
ne mdtil vor til Tanais, siger, at Alania, Cumania, og Gazaria 
" ‘ grccndsede hen til det Caspiffe Hav 0). Vil man note holde sig tit 

disse Ord , faa m aae Cabardic her forstå aes ved Chazarien. 
Michoviusp) beretter, at paa de Cirkassiffe Bierge boe de Ga- 

A. 1500. zariffe Folk, fom ere meget stridbare, og anragne i gandffe Alien 
og Ægypten (venteligen til Soldater, og have uden al Tvivl vcr- 
ret mange af dem iblant de faa kaldte Manieluker’i Ægypten).. 
Hos dem kiobte Tatarerne ved Wolga deres Forsvars-Vaaben. 
De vare Groekiffc Chrrsine, ligesaavel som Circafler og Mingre- 
lier, og kaldte de da levende Grecker dem Abgazarer, og Ab- 
gazeler. Peysfonnel qY, som var Fransk Confnl i Crim, 

A- 1747- vidner, at der endnu i vore Dage boer et Folk, som kaldes Chaza- 
rer, Norden i Georgien, met) fiffet Adil Shah, Efterfol- 
ger af den navnkundige Nadir Shah, krigede i Begyndelsen af sin 
Regiering. Ved denne Leilighed kalder han dem en Tartarisk Stam
me; men maaffee han gier det alene fordi man almindelig kalder 
alle Folk paa de Kanter Tatarer. J det mindste paastaaer han 
selv, ar de ei tale Tatarisk, men Circassiff; og hvad deres Oprin- 
delfe angaaer, da meener jeg ved denne hele Afhandling tilstrcrkkeli- 
gen at have viist, ar de ingenlunde kan regnes til Tatarer. Ved 
Aftrabad i Perfien boe ogfaa cntmu Chazarer, hvilke hiulpe 
den rekmassige Thron. Arving Thamas Shah imod Sultan Afch- 

A. 17-5' reff. Hanway, som beretter dette, var endeel 2lar scenere i Fa
re for at omkomme i Aftrabad i Anledning af en Opstand Chaza- 

A. 1744- rerne der gjorde, 2000 i Tallet. Ved den Leilighed siger han, 
ai de nogle Aar forhen havde vcrret 8 til 10000 Mand stcrrke, ofte 
plyndret store Stcrder, drevet de forrige Persiffe Kongers.Krigsher
re tilbage , og beriget sig med Bytte. De boede i Landskabet Aürr-

1 bad,
«) ad caleem Hiftoriæ Rerum Perficarum Bizar! p. 442.
?) de Sarmatia Afiäna 1. 1. c. 7. in Novo Orbe regionum, p. 457. 
-) Obf; hift: p. go. 135.
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bad, ogpaa de hosliggende Bierge -'). Gmelin r), som havervceret U. 1771. 
paa Grcendserne af Aflr.ibad ? kalder Folket Katfcharer, og siger, 
at de ere uu gandst'e frie, og ot mange Perfer flygte ril dem. De 
have ingen Regenters, enhver er sin egen Herre, og de ere alle lige.
Ester al Anseende ere Chazarerne i Aflrabad af den Muham- 
rnedanske Leere, og det samme trocr jeg om dem Norden i Geor
gien. Jeg kan ellers ikke ved denne Lejlighed tilbageholde den. Be
tragtning, hvor forgicsngelige de menneskelige Ting ere. Det mceg- 
tige Chazarisi^e Folk, fom engang udstrakte sin Bcelde fra det Caspi- 
fke Hav, Wolga oq den sorte See, til Öftersten, som paa den 
ene Side kom Perfer og de Arabiske Calipher undertiden til at 
skicelve, og som paa den anden truede Dannemark med Krig: dette 
ei alene krigerske, men og handlende Folk, dette Folk, som gav frie 
Religionssvelse i en raae og lidet oplyst Tid, og derved viiste, ak 
der var mere philosophis end andre da vcrrende Folk, som dog ellers 
besadde storre Kundl?ab og Videnskaber: dette Folk har endog voeret 
ubekiendt, eller i det mindste lidet kiendt, af de siorste Hiftoricis. 
Vel-sandt, at endnu tvende Folk paa forskiellige Steder endda barre 
dets Navn; men den Sag er og ncrsten ubekiendt. Hvor forkeerte 
Menneffenes Domme ere, hvor lidet de vide at sortie PriiS paa det 
sande Gode og Monne, kan fees deraf, at Historien melder med 
faae Linier om Chazarernes Handel, men derimod er opfyldt med 
deres roverske Bedrifter; thi hvad andet Navn fortiene Krige? 
Langt hellere havde jeg underholdt dem, mine hvistcerede Herrer, med 
Gierninger, der hcedre Menneskeligheden, end med saadanne, der 
vancere den, eller og med terre, men nodvendige Undersogelser om 
Oprindelse og Beliggenhed. Men Historiens ypperste Lov, Sand
hed, har nevet mig tU ar handle saaledes, og er at fortcelle andet 
end hvad jeg vidste.

Ttt Z §. XIX.

r) Hanways Reisen T. 2. e. 33. p. 173. T. 1. p. 138. 141. 271 
H Russiche Reise T. 3. p. 467.
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XIX.
Circa fler og Men endffisnt ikkun tvende maadelige Folk endnu bcere det

siamme ^ft-a Navn, saa er det dog mere end Formodning, (it Cir-

Chazarer* Cafierne, et talrigt Folk , stamme fra dem, er Folk, som endnu 
er saa bersmr for Skiouheden af sine Fruentimmer, saa at Afiens 
Monarker onffe at bescette deres Serailler med dem. Dog det vil
de vcere forgicrves ar giere dem til Chazarer, saaftemr den lcerde 
Deguignes t) har ret, at de stamme fra Kirgiferne, som boe 

. i det store Tatarie ved Seen Baikal. Dette stutter han af det 
Navn Kirkes, hvormed de selv kalde sig, og formoder han, ar de 
ere komne til det nu vcerende Circasfien mob Mungalerne i det 
13. Seeulo. Dog alt dette vilde falde bort, saaftemr Ci reader ne 
vare de samme Folk som Cercetæ, efter Pafcorii u) Mening, 
om hvilket Folk Plinius y) og fiere gamle Skribenter allerede tale. 
Men vilde man antage dette, da maatte man enten troe, at Cha- 
zarerne vare i meget gamle Tider gangne over Wolga, eller og 
at Circafierne ei stammede fra dem, men at de vare indlemmede 

Å dem, ved der Ghazarerne i lang Tid herffede over dem og de 
omliggende Egne. Vist nok er det, at Navner Kerketæ og Kir
kes kommer meget overeens, og ar de forste boede ved Pontus ei 
langt fra det nu varende Circasfien. ab Kirgiferne angaaer, 
da beskriver Deguignes x) deres Land, efter Chinefernes Be
retninger, at have ligget mellem 0b v og Angara, og deres Sprog 
at have vorret det samme som Igurernes. Menander j) fortcel
ler, at den Tyrkiske Konge Difabulus, som boede Hsten for det 

• Caspiske Hav, forcerede et fanget Fruentimmer af det Folk Cherchis 
til Zemarchus Keiser Juftini Gesandt, venreligen for hendes 
Skisnhed. Her fynes man at igien kiende Circafierne; men 
Sporgsmaalet staaer ligefuldt ved Magt: om de da boede der, hvor

nu,
r) Hift. des Huns T. IV. h 22- p. 252* 253.
«) In Orig. Sann. p. 24.
v) 1. 6. c. 5. T. i. p. 658-
A 1. c. T. i. Part. 2. Defer, de la grande Tartatie p. 6o«

# jr) Exe. leg. in C. Byz. T. I. p. I0Z.
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nst, etter i Kirgifernes Land. Deguignes z) antager det sidste.
- For ar komme ud af den Sag, om Circafler ere Kirgifer eller 

ikke, vil jeg ferst handle noget om disse sidste. Den Tatariffe Hi- 
storieffriver Abulgafi Bayadur Kan a) siger, ar i Zingis Karis 
Tid boede den Stamme Kergis i et joevnt og frugtbart Land ved Flo
den Selinga, og havde tvende Stcrder. De underkastede sig den
ne Erobrer. I Forstningcn var denne Stamme ikke talrig, men 
siden forenede adffillige Mungaler og flere Folk sig med dem. 
Rytfchkow b") beffriver Kirgifernes nu varende Beliggenhed 
saaledes: De grandse til Floden Jaik, som Mer dem fra Bafehki- 
rerne. To Horder af dem have underkastet sig Rufferne, hvor- 
-af een boer ved Floden Jemba. Kirgiferne ere talrigs, men ei 
faa stridbare som Turkmanerne. Landet Chiwa tager sine Re
genters fra dem. Den store Kirgisiffe Horde er endnu frie, og 
boer ved Turkeflan, og hen til Tafchkent. Den kan stille 
10000 Mand i Marken. Det Kalmuckiffe Folk, Sziungorer 
kaldet, har ofte fort lykkelige Krige med dem, og tvunget endeel 
Kirgifer under sin Lydighed; hvilket hgr vedvarer indtil Sziungo- 
rerne ere blevue ganske overvundne og udveddede af Chineferne.
Pallas c) beffriver Kirgiferne fom et Phlegmatiff Folk, og ei ncer *754-
saa gode som Kålmuckerne; hvorimod han tilstaaer, at de ere *757-
laugt reenligcre. De ere Muhammedaner, og aldeles ikke gru- 
somnie. Han beffriver dem meget note, men siger ikke eet Ord om 
Fruentimmerets besynderlige Skiönhed, og de fleste af Mandfol
kene beffriver han som grimme; hvoraf jeg flutter, at Circaflerne 
ikke stamme fra dem. Men en anden Omsteendighed, han forecrller^ 
beviser, saafremt den er rigtig, at de og Chazarer have intet feek- 
ke§ sammen, nevnlig: de have selv fortalt ham, at de og Tyrkerne 
havde forhen boet sammen, og udbredet sig til Euphrat; De hav

de
2) L c. x>. Z88-
«) Hift. gen. d. Tatars p. 99 - IO2.
6) Orendui gische Topograph, i Büfchings Magaz. T. 5. p. 463- 4665 

469. 471. 472. 476-481.
c) Reiser irr Rusland. T. 1. p. 309. 385-400.
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de havt deres egne Regenters, hvoraf^af^cl Chanhavdev«ret den sid
ste; denne havde villet bemestre sig den Tyrkiffe Throne, og derfore om
kommet tvende af Mahomets Dorter-Sonner, Hafan og Htis- 
fein: Men derpaa havde Tyrkerne jaget ham og dem ud. Siden 
havde de boet hos de Nogaiffe Tatarer, og deapaa fordrevne af 
dem, givet sig under Beffyttelst of en vis Kergis Chan, fom 
grcendftde op til Sziuugorerne. Men ham havde de og forladt, 
og derpaa begivet sig til deres nu vcerende Bopcel. Og efter ham 
kaldte de sig Kergis Chafak, det er, en Krigsmand af L'ergis. 
Af denne mærkelige Fortcelling fees, fit de selv holde deres Navn 
Kirgifer for m>e; hvorfore Cirealferne, et gammelt Folk, ei 
kan have noget stelles med dem. Dernccst fees, ar de blande Ara
ber med Tyrker; thi Hafans og Huffeins Tildragelser ere ffedte 
under de strste Arabiffe Caliph er, og have intet rilfcrlles med Tyr
kerne. Det lader etters, at de iden Arabiske Historie saa be.romte 
Azrekhener otter Azarakiter ere de, som Kirgiferne udgive 
for deres Forstedre; men da stile de meget i deres. Beretninger, 
eller og har Pallas forstemet dem urigtig. Thi Charifæerne holdte 
ni ed Huset Hashem eller Mahomets ff om; de vare en vis Sec
te iblant Mahometanerne, og kaldtes saa af deres Stifter Aza- 
rak. Teziä var ikke deres Konge, men deres Fiende, en Son 
af Caliphen Moawiah, og selv siden Caliph. Forste Gang 

A. 67z. overvandt han dem paa Grcendfen af Syrien og Arabien; hvilket 
viser, at de gierne have kunnet opholde sig i (Sgtien cif Enphrat. 

A- 687. Siden streistde de atter til Cufa og Ispahan, efter ar de havde 
samlet en Hcrr i Perfien. De plyndrede Landskabet Stifter eller 
Ahwaz. Men ved Nifabur i Chorafan lidde de et stort Neder
lag. Mange af dem boede i Egnen af Mofut ved Tiger? Floden.

690. Nogle Aar efter bleve de atter stagne ved Ahwaz, og maatte styg
te til de inderste Deele af Perfien. Men de komme frem paa nye, 
og erholdte en'Seier ved bemceldte Stad; hvorpaa de rykte hen imod 
Basra, men bleve da stagne, og maatte atter stygte ti! Perfiens 
inderste Deele; og siden horer man intet om dem. Man kunde og 

;v falde 
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falde paa de Tanker, at en anden Mahomedanff Secte Khargiter 
eller Charizæer have varer Kirgifernes Forfadre. De forvex- 
les med de forrige, og bare undertiden deres Navn; og det vilde vee- 
re vanffeligt at Dlle imellem dem, dersom ei disse sidste havde varet 
Fiender af Ali og hans Senner. De opkomme i Arabien, og 
vare ogfaa siden Fiender af Caliphen Moaviah, hvis Feltherre 
Ziyad dampede dem. Men siden fatte en vis Shehib, en Son 
af Yezid sig i Spidfen af dem, og tragtede efter Caliphatet, og 
havde mange Anhängers i Cufa, Mefopotamien, Kerman, 
og ved Moful. Efter adffillige Trefningsr blev han dog tilsidst 
overvundet og ihielsiaget; hvorpaa Khargiterne bleve indbyrdes 
ueens, i hvilken Tilstand Caliphens Folk overfulde dem, nedhug- 
gede 4000. af dem, og drevs de ovrige til Tabareftan, som lig
ger nar ved Aftrabad, hvis Konge tog dem i Bestyrtelse. Men 
kort efter joge de ham til Taksigelse ud, hvorpaa han stygtede til Ca
liphen , som udsendte en Har, der ganske overvandt Chargiter- 
ne, nedhug en stor Deel, og giorde Resten til Fange. Saaledes 
berette de Arabists Skribenter disse Tildragelser d). Markeligt 
nok er det, at Chargiternes Navn ligner Kirgilernes; men 
skulde disse sidste stamme fra dem, saa kunde de ei have noget tilfalles 
enten med Circafler eller Chazarer, hvilke sidste boede imellem 
det Caspiste Hav og den sorte Soe 400 Aar forend Chargiterne 
opstode i Arabien. Hvad nu Circaflerne angaaer, da er mit 
fornemste Beviis, at de stamme fra Chazarer, ei alene dette, at 
de bebos endeel af Chazarernes Lande, men ister, at Cabarder- 
ne, som ere en anseelig Deel af dem, ere upaatvvleligen de samme 
fom Cabarer, der efter Keiser Conlhantini udtrykkelige Vidnes
byrd vare Chazarer. Ja Deguigues e) vil endog, at Cabar- 
die og Circasfie ere Navne paa eet og der-samme Land. Han de

ler

<0 Allgem. Welt. Hist. Th. 19. §. 415. 462. 467. 468- 472- 473- I37- 
378- 308. 403. 414. 474. 475. Elmaciaus p. 60. 62-66.

») Hift. d. Huns T. 1. Part. 2. p. 510. 511.
rrye Saml. I, B. uuu

i
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ker det i det heie og lave Cabardie, og strcekker dette sidste til de 
^(ot)er Terk og Suntfch, og de Taulinziffe Bierge, der ferste 
derimod er efter hans Sigende omgivet med Bierge, og ligger midt 
imellem de Folk Taulinzer, Avarer, Kubaner og Georgier; 
og mener han, at CircafTerne stackme fra Kirgiferne og ar de 
og Cabarer have siden blander sig sammen; saa at han i Henseende 
ril Herkomst gier Forffiel imellem Cabarer og Circaßer» Du
ban f) derimod, som haver selv varet i de Egne, gisr Cabarda 
ikknn til en Deel af Circaffien, og siger, at den stoler paa sin star
ke og biergagtige Beliggenhed. Ferrand g), fom felv haver vcr- 
ret der, kalder Hovedstaden i Circa (lien Cabartha, Widen 
K) siger, at CircafTerne deeles i tvende Parter, Logawie Cin
eas o: de lave CircafTer, og Cabardinffe eller Gorffe Circas o: 
de hoie eller Bierg - CircafTer. Peysfonnel z) som har varet i 
Crim, gier det store og lille Cabarta til estlige Landffaber afCir- 
eaffien, og siger, ar.de strakke sig langs Caucafiis ril Dague- 
ftan. Forhen stode de under den Crimiffe Chan, men ved Freden 
ril Belgrad bleve de uafhængige, og forestille nu en Art af frie Star. 
Indvüanerne kaldes nu og Tcherkis, hvilket Navn de have tilfal- 
les med alle CircafTer. Gärber k) derimod, fom selv har varet 
der, og omstandeligst beffrevet det, siger, at CircafTerne besid
de Landet Cabardie, fom deeles i de: ovre eller biergige og det ned
re. Det ferste gramdftr til Tawliftan,' til Avarerne - til Bier
gene af I mire td, og til de Crrbanfke Tatarer. Det sidste til 
Viergene af Hvre Cabarda, og sirakker sig til Floderne Terek 
og Suntfch. Hvert kan man omtrent reift igiennem paa fire Da
ge. Den Russiffe Czar Iwan Bafilowitz undertvang det, og 
da blev den Christne Troe ferst bekiendt iblant Dem, fom Müller 

ffnver.

f) Mem. d. Misfions T. i. p. 96'

i) ibid. p. 120.
) ?- 554-

i) p. 79. 80. . «
k) Müllers Russiche Gamml. T. 4. x. 19 - ag- r-5'2. I5k- Mern. d. 

Misf. T, i. p. 96.
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skriver. Er dette rigtigt, faa maae den i ganrle Dage et have 
trcenat dybt ind i Chazrrien, men alene opholdt sig ved Ssesiden. 
I det 17. Secuto maatte de beqvemme sig til at give den Crimiske 
Chan Skat, som bestod i en Hest og en smuk Pige; men fra 1708» 
af ere de frie, efterat.de ved en Krigslist havde nedlagt den Tatariske 
Herr. De have vel Fyrster, men adlyde dem ikke mere end de felv 
ville. De behandle dem som deres Ligemwnd, og faner nogen 
Lyst til Fyrstens Kiortel, maae han trcekke den af. Der staaer 
D.efpotisnms pan svage Fodder. Deres fornemste Handel er med 
smukke Piger, som de scelge til Tyrker, Perfer og Tatarer. Ty
veris er hcederlig hss dem, men ikke Reverie. Nu have de reent 
glemt den Christne Lcere, og ere blevne Muhammedaner. De 
have deres eget Sprog, som ei kommer overeenS med noget andet, ' 
men ingen Skrift. Peyffonnel derimod paastaaer, at Ungn risk 
og CircasM er eet Sprog, og forklarer ei ulykkelig nogle Ungarske 
Navne af det sidste Sprog. Havde man et Circassiff GI offari
um, kunde denne Sag let afgisres. Af alt dette hidindtil sagde 
synes mig at vcere klart, at Cabarda er en Deel nf Circaffien, 
og at begge Navne undertiden sircrkkes ud til det hele Land. Her- 
belot 7/z) siger, at Kerkas eller Gerkas er det famme Folk, som 
almindeligen kaldes Circaffer, faa og Folket af de 5 Merge , hvil
ke Michovius ;z) siger at Rufferne kalde efter Folket Piafihor- 
fei Circaei 0: Quinquemontani Circaei, og Müller 0) der
imod rettere: Piati Gorfki Circaffi, fordi fem af Biergene stikke 
frem for alle de andre. Almindeligen kaldes de de Petigoriffe Cir- 
cafierp). Peyfionnel^) antager, at Chazarer, Cabarer,
have verret Circaffer, fom han derved gier orldre end Chazarerne. 
Jahan strcekker dette ogfaa ud til Zicher, Abasger og Uzer»

Uuu 2 hvomdi

Op* 135-135-
m) P- 959- v. Kerkas.

in Novo Orbe Rcg. p. 457.
°5 Russ. Sam.ml- T. 4. p. 20. .
jp) Witlen p. 552.
S) P- 135* rZ6t
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hvorudi han dog reent setter. Duban r) tillægger dein deres eger 
Sprog, som et stemmer overeens med noget andet, og som er 
temmelig behageligt. Tatarerne af Perec op kalde Landet Ad
da. Ferrand r) vidner, at ingen er der skamferet af Smaakop- 
per, formedelst den Omsorg de have for deres. Born fra Barndom
men af. Nu er det en bekiendl Sag, at de fra umindelige Tider 
have brugt Koppeindpodningen. Ferrand beretter videre, at de 
kunde stille 15000 Mand i Marken, og vare gode Bneffyttere. Thun- 
niann£) vif,at heifer CenftantiniKafoger (save vrer et Ci reader, 
ogberaaber stg paa, at Oderne entmu faföe Circasferne Kafac. Er 
Dette rigtigt, da stadfarster detCireadernesChazariffe Udspring, thi 
Kafogerne synes at havevorretCbazarer. Abulgad Bayadur 
Chan %) kalder Landet Zerkafs, og synes derved at meetie ncervce- 
rentie Circasden. Da han nu gisr dette i Anledning af Zingis 
Chans Krig imod Alaner og dem af Kipzak o: Cumaner, scm 
sees heraf, at Circader ei stamme fra Kirgifer, der forst med 
eller strax efter Cingis Chan ere komne ind med Mungalerne. 
Og dette bekrceftes end mere derved, ar Zingis Chans Son Uga- 
dai Chan sendte en Krigshoer imod Zercaderne; Bed hvilken 
Leilighed den ukiendte Franffe Udgiver af bemeldte Skribent gier den 
Anmcerkning, at Circafiernes Sprog og Udseende ffulde vcrreTa- 
tanff, hvoraf han flutter, at Tatarer have blandet sig meddegam- 
le Indvaanere. Dog alt dette strider imod hvad jeg forhen haver 
aufort efter Hie-Vidner. Misdon-airen lean de Luca y), 
som selv har üceret i Landet, vidner og, at de talte Circassiff og 
Tyrkiff; altsaa havde de deres eget Sprog. Witfen x') har i sin 
rare Bog samlet meget om dem, og viser af deres Skabning og Ud

seende,

r) Mern. d. Misfions. T. 1. p. 97. 26-28« Fer rand ibid. p. 117.
•s) ibid. p. 120. 125.
f) S sil. Völk. p. 158. not. t.
«) Hift. gen. des Tatars Part. 3. c. 17. p. 313. Part. 4. c. 1. Part. 7. c, 

i. p. 446. not. a..
v) Voyages au Nord Tt 2. p. iog -113=
x) P- 5Z2-5Z7'
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seende, 64 de ikke cte Tatarer* I det 14. Seculo blev en Gir- 
cafs veb Navn Barcok fotøt fom Slave til Grim, og derfra fort 
til Ægypten, hvor han siden besieg Thronen; og regierede de 
Circassiffe Mameluker der fra 1382. til 1517, da den sidste Tou- 
manbai blev overvundet og ihielstager af den Tyrkiffe Sultan 
Selim I.

§. XX.

Paa adffillige Steder i denne Afhandling har jeg handlet no-<3 h azarers 
get om Chazarers og Circa (fers Sprog; og haver jeg allerede Sprog og no- 
sagt at der foregives, at Ungarer og Circafler ffnlde have eer^^bere om 

Sprog, at Ch azarer ffulde have talt Tyrkiff, og at de nu vceren- 
de Chazarer i Afbrabad forsiaae fast alle Tyrkiff. Men tillige ha
ver jeg og yttret den Mening, at mellem Nngerff og det nu vcerende 
Tyrkiffe er ingen stor Lighed; hvoraf folger, ar hvis Chazarer- 
ne have ralet Tyrkiff, maae det voere et nu ubrugeligt Tyrkiff. 
Peysfbnnel y) paastaaer, at imellem Ungerff og Circassiff er en 
Slags Lighed, og at det sidste er Chazarernes épvoq; hvilket ei 

bliver urimeligt, naar CircafTerne enten stamme fra dem, eller 
i det mindste have engang vcerct blandede med dem, og boet i deres 
Land. Dog tilstader han og, ar der i der Ungarffe Sprog findes 
nogle Stamme-Ord, fom ere Tatariske, hvilke han mener at hen- 
ffrive sig fra deres forste Sprog, forend de leerte Chazariff. De- 
guignes -z) mener, ar de adffillige Chazariffe Stammer have ra
let, heldst efterår de blcve adspredte, og at nogle ginge met) Hun
garerne , adffilte OialeÄer. Gesner a) vU, at Mingreli- 
erne stamme fra Chazarerne; dog til deres Land have vel Cha- 
zarerne aldrig strakt deres Herskab, i det mindste ei paa nogen fast

U u u 3 Fod.

y) p. 12. 13. 80. 134. 135.
z) §. i- Part. 2. p. 509.

in Mithridate c. 2. p. 69. Frencelius præf. in O rig1, ling. Sovab.
T. i.
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Fod. Landet kaldes nu Odifci, og et uden Tvil en Deel af det 
gamle Lazica, hvis Jndvaanere vare i de ældre Tider Slaver 
og vare altfaa ei i Slægtffab med Chazareme. Marrkeligen be
retter Fifeber /»), at Ofh’akerne kalde de bekiendie Mamuts 
Beech,- lom ere af Elephanter, Xhoiar; thi jeg flutter heraf, ar 
i de ældste Tider have Chazarerne engang været det mægtigste 
Folk langt Nord hen imobOftiakerne, og at de have fort Elephan
ter med sig i deres Hære, fom de let kunde have fra Indien, og at 
Oftiakerne derover have tillagt Elephantens Been det Navn 
Khofar.

Sibirische Geschichte T. i. p. 10.


