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IN MEMORIAM 

FRANCIS BALODIS 

' / 8 1882—8. , 1947. 

Det var etl verksamhetslyllt och på omskiftelaer av mera än vanliga mått 
rikt levnadslopp, som fick sin avslutning, nar Francis Balodia den s augusti 
i år, drabbad av en hjärtattack, helt oförmodal rycktea bort. 

Uppvuxen i don lilla idylliska staden Volmar i det gamla Livland, tänkte 
han sig förs! den prästerliga banan, men sedan lian några ar bedrivit teolo
giska studier vid Dorpata universitet, togo hans arkeologiska och historiska 
intressen överhand. Orsaken var säkerligen främst hans varma kärlek lill 
don lettiska hembygden, vilken känsla redan liKlö lät den unge studenten 
entusiastiskt taga del i den efter Rysslands nederlag mot Japan i tsarriket 
uppflammande frihetsrörelsen. Del är betecknande, atl Balodis' första 
skrift, publicerad på ryska 1910 i »Arbeten utgivna av den förberedande 
kommittén liir ,\V:de (ryska) arkeologiska kongressen:», gällde den av 
honom årel förul företagna utgrävningen på fornborgen Pekaskalns, Kauguri 
-a. sära Volmar, aret därpå följd av on likaledes på ryska utkommen av 
handling Material till den lettiska stammens historia under 9—-13 årh, 
(fynd Iran Lettland i belysning av litterära källor). 

Emellertid hade Balodis' akademiska utbildning främst fört honom till 
helt andra och Iran bana hemland fjärran liggande kulturkretsar, lians 
universitetsstudier, utom i Dorpat bedrivna i Moskva och Miinchen. hade 
koncentrerats kring de gamla kulturerna i främre Orienten, och år 1912 
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hade han i Miinchen, där han studerat under don berömde egyptologen Fried
rich von Bissing, vunnit den filosofiska doktorsgraden med en avhandling 
»Prolegomena zur Geschichte der bärtigen zwerghaftcn Gottheiten in Acgyp-
fen> (tryckt följande å r ) ; 1913 avlade han dessutom den ryska magister
graden (en motsvarighet till doktorsgraden i andra länder) i Moskva i 
konsthistoria. 

Under några å r kom Balodis nu att koncentrera sig på egyptologien, i 
vilket ämne han 1912 blev docent vid Arkeologiska Institutet i Moskva, 1915 
vid universitetet därs tädes; under dessa år publicerade han åtskilliga värde
fulla undersökningar inom detta fack. 

Ar 1918 flyttade Balodis till Saratov vid Volga, vid vars universitet han 
utnämnts till professor i Orientens konsthistoria och där han senare blev 
så väl fakultetsdekan som prorektor ; här grundade han ett arkeologiskt in
stitut. I Saratov fick han vid sidan av sitt hitti l lsvarande verksamhetsområde 
ott nytt sådant : den tatariska kul turen från 1200- och 1300-talen vid Volga. 
Halodis publicerade flera skrifter pä ryska rörande denna, bl. a. om de 
utgrävningar, han företog på ett par platser, vilka han visade vara Gyllene 
hordens huvudstäder Gamla och Nya Sarai (senare, 1926, utgav B. ett 
arbete på tyska i Riga-universitetets skriftserie om dessa g rävn ingar ) . 

1923 lämnade Balodis Saratov, nu utnämnd till professor i Orientens konst
historia vid universitetet i Moskva, där him följande år förordnades till pro
fessor i arkeologi. Här blev hans verksamhet dock icke långvarig. Han 
hade länge sökt. tillfälle att komma ut. ur Sovjetrepubliken för att få verka 
i sin lettiska fosterbygd, och 1924 lyckades han få tillstånd att lämna Ryss
land för en utländsk studieresa, emellertid för att icke mera återvända. 

I Lettland mottogs Balodis med glädje; man insåg genast, vilket betydande 
tillskott det kulturel la uppbyggnadsarbetet fått genom hans stora kapacitet. 
Han utnämndes samma år till professor i Orientens historia och arkeologi 
vid det 1919 grundade Rigaunivorsitetet med uppdrag att även undervisa i 
inhemsk och allmän arkeologi. J a g minus honom väl frän vårt första 
sammanträffande i Kiga i slutet av år 1924; jag fängslades genast av hans 
livliga intelligens oeh sympatiska väsen. Nu började för Balodis det skede 
i hans liv, som säkerligen varit på en gång hans mest resul tatr ika och hans 
lyckligaste. Känslan att samtidigt som han verkade i vetenskapens tjänst 
la bidraga att sprida ljus iiver sitt eget hemlands äldsta kulturperioder har 
bos honom verkat cn anspänning av alla krafter. Han undervisar , utbildar 
en rad dugliga arkeologer, organiserar , nyskapar , företar utgrävningar , publi
cerar. Imponerande är, hur han griper iu på skilda områden och hu r snabbt 
resultaten komma. Han hinner ined alt under flera år (1929—1931 och 1933— 
1937) vara fakultetsdekan, under ett par år prorektor (1931—1933). han 
blir ordförande i lettiska filologiska föreningen (1927—1931) och vice direk
tör för det lettiska his toriska institutet (1936). Betydelsefullast är emeller
tid, att han 1932 övertar ledningen av kulturminneaförvaltningen i Lettland. 

Redan 1925 började Balodis u tgrävningar i Lettland, och under årens lopp 
organiserade han on lång rad sådana, dolvis ledda av honom själv. För de 

325 



/ .V U E M O R I A M 

arkeologiska utgrävningarna i Lettland har Balodis betytt, mera iin någon 
annan; det är främst tack vare hans initiativ, som Lettland fått ett arkeolo
giskt material, som kan fylla moderna anspråk. Framför allt intresserade sig 
Balodis för undersökningarna på de rikt givande fornborgarna. Sedan 1925 
ha på hans initiativ utgrävningar kommit till stånd på 7 sådana borgar: 
därvid har han själv lett utgrävningarna på Raunas Tanisa kalns nära 
Venden och Jersika vid Duna i östra Lettland. I Sverige skola vi med tack
samhet betyga, att det var på hans initiativ svenskar inbjödos att företaga 
utgrävningar 1929, 1930 i Lettland, vilka tack vare förstnämnda år tillfälligt 
gjorda fynd kommo att koncentreras till Grobin och där ledde till den märk
liga upptäckten av en svensk stadsanläggning å la Birka under tiden 
ca 650—ca 850, en stad, som otvivelaktigt är identisk med Ansgarskrönikans 
Seeburg. 

I en lång rad avhandlingar och uppsatser redogjorde Balodis för resulta
ten av sina undersökningar eller tog upp andra problem, gärna frågorna om 
gränserna mellan de olika forntida folkstammarnas områden i Balticum och 
angränsande länder. Flera gånger gav Balodis förberedande översikter över 
Lettlands forntid; så i uppsatsen >Lettische Vorgeschichte> i verket >Die 
Letten» 1930. Och 1938 samlade han sig till en stor översikt, vilken ingår 
som del I i verket »Latviesu vésture». Detta arbete, vilket 1940 även utkom 
på svenska under titeln »Det äldsta Lettland», är med sin allsidiga behand
ling, sin rika illustcring och sina utförliga litteraturförteckningar en ypper
lig orientering i den lettiska arkeologien och dess många viktiga oeh fängs
lande problem. 

I Riga tog Balodis initiativ till åtskilliga vetenskapliga publikationer. Bland 
dem bör främst nämnas tidskriften »Senatne un Mäksla» (»Forntid oeh 
konst»), som under åren 1936—1940 utkom i fyra stora årliga häften och 
blev centralorganet lör Lettlands kulturhistoriska forskning. 

Kanske mer än någon annan lettisk vetenskapsman spelade Balodis en 
roll för de internationella vetenskapliga förbindelserna. Att Riga under 
mellankrigsåren blev en verklig centralpunkt i Nord-Europa i detta hänse
ende var framför allt hans förtjänst. Han tog initiativet till två stora veten
skapliga kongresser i Riga, en arkeologkongress 1930 och en historiker
kongress 1937, bägge avsedda för forskare från Nord-Europas länder. Som 
generalsekreterare bar han huvudtungan för dessa kongresser, och det 
lysande sätt, pa vilket de genomfördos, var främst hans förtjänst. I oförgät
ligt minno skola för deltagarna stå den festivitas, som präglade dessa sam
mankomster, den storartade lettiska gästfriheten, den perfekta organisatio
nen och de stimulerande utfärderna till olika märkliga kultunninuesomra-
den. De stora kongressberättelserna, vilka under Balodis' redaktion ut-
kommo redan under året efter resp. kongress, stå som ståtliga monument 
över hans betydelsefulla insatser för vetenskapligt samgående i internatio
nell anda. 

Icke minst intresserade sig Balodis för kulturellt samarbete med Sverige 
Utom till de gemensamt lettiska-svenska grävningarna tog han många ini-
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tiativ, t. ex. till utbyte av konst- och kulturhistoriska utställningar. Det var 
också naturligt, att Balodis tidigt publicerade uppsatser i svenska tidskrifter. 
Bland dem mä nämnas »Letten und lettische Kultur in vorgeschichtlieher 
Zeit» i Geografiska Annaler 1929 och den viktiga uppsatsen »Dio letti
schen Burgberge» i Fornvännen samma år. — Mot svenskar, som gästade 
Riga, visade Balodis alltid en rik gästvänskap. 

I sista stund räddade sig Balodis tillsammans med sin i det nationella 
arbetet livligt verksamma maka sommaren 1940 vid den ryska annexionen 
av de baltiska staterna över till Sverige. Man förstår, vad det velat säga 
att för andra gängen vara tvungen att övergiva ett under åratal uppbyggt hem. 
nu för att som flykting förbida ett ovisst öde. Men Balodis lät sig ej nedslå 
av exilen. Stockholms Högskola fann möjlighet att försäkra sig om haus 
vetenskapliga kraft, och sedan hösten 1940 höll han här varje termin högt 
skattade föreläsningar. 1 svenska vetenskapliga tidskrifter och samlings
verk ha under Balodis Sverige-vistelse flera uppsatser sett dagen av honom, 
bl. a. i Fornvännen 1943 »Lettisk förhistoria. Några aktuella forsknings
problem» och 1944 »Arkeologiska synpunkter på livisk bosättning i Lett
land». I Sverige har han också 1943 utgivit en populär bok »Egypten — 
pyramidernas och mysteriernas land». Under tryckning är i Kungl. Vitter
het! Historie och Antikvitets Akademiens handlingar en avhandling »Han-
delswege nach dem Osten und die Wikinger in Russland». — I ovanligt 
hög grad vann Balodis vänner i vårt land. 

Det är klart, att en man som Balodis skulle hedras med medlemsskap i 
BD mängd vetenskapliga sammanslutningar i olika länder. Här kan nämnas, 
att han sodan 1929 var utländsk korresponderande ledamot av Kungl. Vit
terhets Historie och Antikvitets Akademien. 

Hos Francis Balodis var kulturpersonligheten intimt förbunden med pa
trioten. Ofullständig vore därför bilden av honom, om här ej erinrades om 
hans verksamhet för det lettiska folkets frihot, som nämnt påbörjad redan 
av den unge studenten. För honom, som bättre än någon annan kände det 
lettiska folkets urgamla rätt till sin jord, var denna patriotism en självklar 
sak. På ett fascinerande sätt har han skildrat sina politiska upplevelser i 
den 1941 på svenska utgivna boken »Våld och frihet». 

I de baltiska flyktingkretsarna i vårt land blev Balodis givetvis en av 
de centralasto personligheterna. Outtröttlig har han varit att för sina 
landsmän organisera föreläsningar, kurser i svenska, museibesök m. m. 
Och av stor vikt ha de skrifter och artiklar varit, i vilka han givit 
svensk publik orientering rörande sitt hemland och dess historia. Hans 
hem stod alltid öppet för hans landsmän; med de små medel han som 
flykting förfogade över hjälpte han andra så långt han kunde. 

För sitt lands och sitt folks skull påtog sig Balodis — såväl hemma i 
Lettland som i exilen — vilka ansträngningar och offer som helst. Det var 
ej ett under, att arbete och påfrestningar till sist blevo för mycket för hans 
hjärta, som aldrig varit starkt. 
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Som en betydande forskare, en stor vetenskaplig organisatör och en 
ädel fosterlandsvän skall Francis Balodis alltid intaga en hedrad plats 
i sitt lands historia. Och i Sverige skall man städse ined tacksamhet min
nas hans varma vänskap för vårt land och hans resultat rika strävanden 
utt skapa förbindelselinjer mellan lettisk oeh svensk kultur. 

Birger Sennan 

ZUSAMMENFASSUNG 

Birger Nerman fasst in seinem Godenkwort uber Francis Balodis, der 
im Alter von 65 Jahren am 8. August 1947 in Schweden starb, ein unge
wölmlich wechselndes Lebenssehicksal zusammen. Seine friihesten Studien 
widmete er in Dorpat der Theologie, aber schon recht bald ging er ganz 
zur Arcbäologie und Kunstgeschichte tiber. Nachdem er in Miinchen mit 
einer segyptologischen Abhandlung den Doktorgrad crworben hatte, wurde 
er 1912 in diesem Facho Dozent am Archäologischen Institut in Moskau. 
1915 an der dortigen Universität. Im Jahro 1918 siodelte er nach Saratow 
an der Wolga iiber, nun als Professor fiir orientalische Kunstgeschichte. 
Dort unternahm er auch Forschungen zu den tatarischen Kulturen des 13. 
und 14. Jahrhunderts. 1923 kchrte Balodis als Professor in diesem Spezial-
fach nach Moskau zuruck, wurde jedoch iin folgenden Jahre zum Professor 
fur Arcbäologie ernannt. Noch im gleichen Jahre verliess er indessen Russ
land, um iu seiner lettischen Heimat wirksam zu werden; er wurde nun 
Professor fur Geschichte des Orients und Arcbäologie in Riga. Fiir die archäo
logische Forschung in Lettland hat Balodis mehr als irgend ein anderer 
bedeutet, vor allem seit er 1932 die Leitung der Denkraalsverwaltung des 
Ländes (ibernommen hatto. Er organisierte eine grosse Zahl von Aus
grabungen — u. a. ist es seiner Initiativo zu danken, dass schwedische For
scher die Grabung in Grobin 1929—1930 ausfuhren konnten —, verfasste 
zahlreiche Abhandlungen und Aufsätze und ergriff die Initiative zu mehreren 
wissenschaftlichen Publikationen. Auch fur die Internationale wissenschaft
lichen Verbindungen — nicht zuletzt mit Schweden — trät er ein. So gab er 
dio Initiative zu einem Archäologenkongress 1930 und einem Historikerkon
gress 1937, beide in Riga. Ira Sommer 1940 hatte er Zuflucht in Schweden 
gesucht, wo er seine Tätigkeit durch Vorlesungen an der Stockholmer Hoch-
schule und als wissenschaftlicher Verfasser fortsetzen konnte. Grosse 
Bedeutung hatte er auch als eine der centralen Persönlichkeiteu in bal-
tischen Fliicbllingskreisen. 
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