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Svenskt och finskt i Gardarike.
G r ä v n i n g a r i L a d o g a o m r å d e t 1930.
Av
W. J. R A U D O N I K A S ,

Leningrad. 1

e å r 1930 i Ladogaområdet av E y s k a Vetenskapsakademiens expedition under författarens ledning fortsatta
arkeologiska u n d e r s ö k n i n g a r n a koncentrerades till två
områden: 1) vid floden Ojat och 2) vid floden Siass.
Dessa u n d e r s ö k n i n g a r h a d e till mål att lösa uppgifter, som antytts
i de sista r a d e r n a av författarens arbete "Die Normannen der W i kingerzeit und das Ladogagebiet" 2 .
Vid floden Ojat utfördes u t g r ä v n i n g a r i en grupp k u r g a n e r på
vänstra stranden av floden n ä r a byn Nikolskoje, angiven på den
karta, som ä r bifogad arbetet "Die Normannen". Denna grupp består av 33 k u r g a n e r av den vanliga finska Ladogatypen med en
diameter av 6 till 14 m. och en höjd växlande mellan 0,5 och 2,5 m.
Femton av dessa k u r g a n e r utgrävdes. I dessa förekom likbränning
i flertalet fall och därjämte jordande med den vanliga finska Ladogakulturen från 900- och 1000-talon 3 , djurformade hängsmycken
av brons, kedjor, a r m r i n g a r , lerkärl, yxor, spjutspetsar o. s. v., ooh
med de vanliga h ä r d a r n a . I en k u r g a n förekom dubbelbegravning
( l i k b r ä n n i n g ) med härd, p å v a r s ena sida lågo b r ä n d a ben med
kvinnosaker och på den a n d r a sidan ett obränt, helt hästskelett med
betsel och därbredvid en järnspjutspets och eldstål; förekomsten av
1

Översatt från förf:s ryska manuskript av T. J. A r n e .
K. Vitt. Hist. och Antikvitets Akademiens Handlingar, del 10:3, Stockholm 1930. Detta arbete citeras i fortsättningen under förkortningen "Die
Xorroannen".
3
Av 15 utgrävda kurganer innehöllo 10 likbränning, (i en av dem hade
även införts ett jordat lik), 2 obrända skelett, under det att tre voro
lomma.
2
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en hel häst är en nyhet för Ladogakurganerna, ehuru enstaka hästben icke sällan anträffas i dem.
Skandinaviska föremål hittades här blott i en kurgan (nr 7) och
det i betydande antal. Jag anför fullständigt resultaten av denna
gravundersökning.
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Fig. 121. Kurgan nr 7 vid Nikolskojc
floden Ojat.
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K u r g a n n r 7 (fig. 121). Bottendiameter 8 m. Höjd 1,10 m.,
från loppen lill noll (bottnen) — 0,80 m. Kund form. Högen bestod
av ren sand med kolblandning. Omkring kurganen elt utfyllt dike.
I. På 2,30 m:s avstånd från centrum mot sydväst upptäcktes
+ 0 en hög av brända ben, med en längd av 0,68 m. och en bredd
av 0,33 m. samt ett djup (tjocklek) av 0,20—0,25 m. På och bland
benen lågo i oordning följande saker (fig. 122):
1) en gjuten oval skandinavisk spännbuckla av brons med undre
24 — Fornvännen 1931.
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Fig. 122. Grav med vikingatidsföremål i kurgan nr 7.
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bredd 0,078 m.; längd 0,12 m. och höjd 0,045 m. (fig. 123); typen lik
J. Petersen, Vikingetidens Smykker, fig. 55;
2) fragment av en annan liknande fibula, starkt eldskadad;
3) en oval bronsfibula av samma typ, men av betydligt mindre
storlek, 0,052 m. bred och 0,075 m. lång (fig. 124); på fibulans bak-

Fig. 123 a, b. Oval spännbuckla ur kurgan nr 7. */3.
sida satt järnnålen bevarad i sitt gångjärn och med nålhylsa gjord
av ett vidfäst, omböjt bronsbleck; vid nålen hängde en järnring;
4) ett annat exemplar av en liknande fibula;
5) en rund skandinavisk bronsfibula med 0,068 m:s diameter och
vanligt flätornament, med 4 djurhuvuden vid periferien och ett fyrkantigt utskott i mitten (fig. 125); fibulan består av två delar —
en övre (framsida) genomskuren ornerad platta och en undre (baksida) slät plåt. De båda plåtarna äro nitade vid varandra. På baksidan satt nålen bevarad i sitt gångjärn samt nålhylsan, dessutom
en ögla med genom densamma dragen ring, sannolikt för en vidhängande kedja. Av ringen fanns endast en del bevarad. Fibulatypen finns publicerad hos J. Petersen, fig. 116;
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6) en massiv bronsarmring med ornamentik, hål och reliefskåror
(fig. 126);
7) ett annat exemplar av en sådan armring;
8) 2 bronskedjor av länkar, vardera beslående av tre trådringar
av typen "Die Normannen", fig. 91; längden hos den ena kedjan
0,52 m., hos den andra 0,40 m.;
9) en brouskedja med länkar, vardera bestående av en trådring
mod sammanvridna ändar och 0,008—0,009 m:s diameter och av två
trådar, vardera trefalt hopvridna (fig. 127); inalles 9 länkar; hela

Fig. 121

Mindre, oval spännbuckla ur k u r g a n nr 7. •/».

kedjans längd 0,53 m.; vid dess ändar fragment av ringar, vid vilka
några järnföremål fasthängts — rost fanns bevarad;
10) 45 bronsspiraler av typ som "Die Normannen" fig. 74, med
0,015 till 0,13 m:s längd;
11) en bronsbeklädnad till knivslida i form av hopböjt bleck med
trappformiga utskärningar (fig. 128 a ) ;
12) ett bronsfodral till knivslida (fig. 128 b ) ;
13) en massiv armring, lätt konvex å utsidan med icke slutna,
något vidgade ändar, ornerad med längsgående parallella linjer (fig.
129);
14) fragment av en annan liknande armring;
15) fragmentarisk, i två halvor delad, häslskoformad fibula med
spiralformigt tillbakaböjda ändhuvuden (fig. 130);
16) två bronsbjällror (fig. 130); av dem ar den ena starkt eldskadad;
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Fig. 126. Massiv bronsarmring ui
kurgan nr 7. 2/s.
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Fig. 127. Bronskedja med länkar ur kurgan nr 7. V2.
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17) en "andfot" av brons på liten kedja av typ som "Die Normannen", fig. 74;
18) sju runda bronspärlor av typ som "Die Normannen", fig. 75
(här fig. 130);
19) en hästskotormad bronsfibula med facetterade knoppar (fig.
131);

Fig. 128 a, b. Bronsbeslag och fodral av brons till knivBlida ur kurgan nr 7. -U.

Fig. 129. Mindre bronsarmring ur kurgan nr 7.

20) fyra enkla genombrutna bronshängsmycken i form av små
ankor (tig. 131); en av dem är ornerad med "tärningsögon";
21) två små gjutna fragment av bronskedja, beskriven här ovan
under nr 8;
22) fyra bronshängen i klockform (fig. 131);
23) pärlor (fig. 132), 20 sexkantiga, prismatiska av karneol avtyp som "die Normannen", fig. 92; 4 facetterade av karneol; 13 avgul pasta, runda och med rännor; 28 runda av glas och till större
delen försilvrade, av dem 4 dubbla; en dubbel mörkblå; en rund avkristall; 70 smältstycken av olika pärlor av glas och pasta;
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Fig. 130. Järnhalsring, hästskoformat spänne (ringspänne), 2 bronsspiraler,
arabisk dirhem, 7 bronspärlor, bronsbjällra, järnkniv med silvcrtrådslindning. Ur kurgan nr 7. 1 / 3 .
24) 2 j ä r n h a l s r i n g a r av fyrkantig ten (fig. 130 och 1 3 2 ) ;
25) j ä r n k n i v med på handtaget bevarad silvertråd (fig. 130);
26) rörformigt n å l h u s av j ä r n med fastroslad r i n g och kedjelänk
(Bg- 133);
27) del av en a n n a n liknande ringlänk (fig. 132);
28) fragment av b r o n s t r å d ;
29) 8 olika l ä n k a r av järnkedja, vardera visande en axel med i
r i n g vridna ä n d a r (fig. 1 3 2 ) ;
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Fig. 131. Häslskoformad bronsfibula, spiralbronstrådar, 1 fägelformiga
hronshängsmyckcn, 4 bronspärlor, 1 bronskedja, t bronshängen
i klockform. Ur kurgan nr 7. 2/3.
30) 3 järnfragment, sannolikt delar av en kniv;
31) två silvermynt med öglor (fig. 130 och 132) — arabiska
dirhemer.
Ifrågavarande samling av kalcinerade ben och föremål täcktes
upptill av och vilade på björknäver.
Sydöst om denna komplex, 0,70 m. djupt, fanns en samling kol
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på 0,3!) X 0,30 m:s yta, pä kolen lågo skärvor av två illa brända, handgjorda lerkärl och en järnhank i bågform, vars ena ända är tillbakaböjd i krok och vars andra sönderslagna ända troligen vari I
på samma, sätt tillbakaböjd (fig. 132).

Fig. 132. En järnhank (halsring?), en järnhalsring, pärlor av pasta ocl
karneolring mod kodjelänk samt länk av järnkedja, en arabisk dirhem.
Ur kurgan nr 7. Vs.
II. Från mitten 1 in. mot öster, 0,45 m. under toppen några brända
hen ulan föremål.
III. Från mitten 1 m. mot söder, vid nollpunkten, fanns en härd
i form av kol på ett underlag av bränd klappersten, på en yta av
0.80 X 0,50 m., utan fornsaker.
Dateringen av ifrågavarande grav bestämmes genom typen på de
i densamma funna ovala spännena, som tillhöra första hälften av
1000-talet. Likaledes hänföra sig de genombrutna fågelhängena (fig.

362

W. J. Raudonikas.

131) till tiden efter år 1000; den runda fibulan tillhör 900-talet. Sålunda uppfördes denna kurgan sannolikt i början av 1000-talet.
Det faktum, att bland alla i denna grupp undersökta kurganer
de s k a n d i n a v i s k a
sakerna
blott
uppträdde
i
en, o c h j u s t i d e n r i k a s t e k u r g a n e n , understödjer
ännu en gång författarens i "Die Normannen" framlagda teori, som
förnekar svenska kolonier i Ladogaområdet. De nya fakta, som stå
i full överensstämmelse med de gamla, tala för, att de svenska föremålen hamnade här genom handeln med nordmännen, som upplöste
finnarnas ärvda sociala organisation och bidrog till de senares

Fig. 133. Nålhus av järn med fastrostad ring och
kedjelänk. Ur kurgan nr 7. V».
klassdifferentiering. Svensk kultur möter man i Ladogaområdet nästan uteslutande i rika gravar, som tillhört överklassen i ett samhälle, vilket håller på att differentieras — och denna iakttagelse
stödjes av varje ny grävning.
Av de intressantare fynden i andra kurganer kunna följande anmärkas: 1) ett bronshänge i form av en ryttare till häst, som trampar på en orm, använt som fibula (fig. 134); sådana hängen äro
överhuvud sällsynta och komma från Ural, men såsom fibula möter
detta hängsmycke för första gången; 2) en liten rund bronsfibula,
tydligen en lokal efterbildning efter en skandinavisk (fig. 135).
I slutet på sitt arbete "Die Normannen" skrev författaren, att
längs nordbornas östervåg "von Altladoga bis zur Wolga, und hier
allein im ganzen Ladogagebiet, findet man die rätselhaften hohen
Grabhiigel vom Wolchow-typus. Merkwiirdig ist es jedoch, dass an
der Siass bei den Dörfern Bessowa-Chartjewnia und Gorodisjtje eine
interessante Sopka-Gruppe liegt, in deren Nähe, etwas abseits von
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ihr, sich eine grosse Gruppe von finnischen Grabhiigeln des hier
beschriebenen Typus befindet. An dem hohen Ufer der Siass hat man
in der Nähe der Sopki am Rande einer grossen Schlucht die Reste
eines befestigten Punktes, eines Gorodisjtje, gefunden... Es fragt
sich, ob wir hier nicht etwas der Erdburg zu Altladoga ähnliches
vor uns haben — eine schwedische Handelsfaktorei mit einer permanenten bewaffneten Schulzwache und Handelsagenten, einem
Depot, einem Märkt- und Handelsplatz?"
För att avgöra dessa frågor företogos 1930 undersökningar vid floden Siass i trakten av byarna Bessowa-Chartjewnia och Gorodisjtje.
Utom horglämningen, en grupp finska kurganer och en grupp höga

Fig. 134 a, b. Bronsspänne, föreställande ryttare, häst och orm.
Ur kurgan vid Nikolskoie. -h.
"sopki" undersöktes här en grupp sena, halvkristna kurganer avrysk typ från 10—1200-talen och en ännu senare, fullständigt kristen
kyrkogård från 1300- till 1500-talen. Sålunda ha vi i denna trakt
en obruten kedja av minnesmärken med början på 700—800-talen
(sopki) och slutande i sextonde århundradet. Grävningarna 1930
berörde alla dessa kategorier av fornlämningar.
Främst utgrävdes två kurganer av "sopki"-gruppen. En kurgan,
den som ses längst till höger på fig. 14 i "Die Normannen", med en
bottendiameter av 17 m. och en höjd av 2,75 m. gav inga avgörande
fynd. Den företedde en uppkastad hög av sand utan varje inre anordning, med spridda kol och aska. På ett ställe fanns en betydligare samling kol på en yta av 0,6 X 0,6 m.
Den andra kurganen — nästan identisk med fig. 16 i "Die Normannen" och liggande bredvid densamma — hade en diameter vid basen av nära 14,50 m. och en höjd av 4,75 m., varvid den uppkastade
sanden från toppen till den ursprungliga markytan mätte 3,50 m.
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Omedelbart under grästorven visade sig på två ställen två brand
begravningar; den ena en liten hög brända ben på 0,40 X 0,40 m.
yta och 0,25 m. tjocklek, i vilken hittades en järnkniv, den andra en
liknande hög av brända ben på en yta av 0,20 X 0,25 m. på 0,15 m.
tjocklek; däribland låg ett fragment av en flat armring av bronstråd.
Djupt i högen och på flera ställen hittades enstaka brända ben, små
stenar och spridda kol. På fyra ställen anträffades små härdar i
form av en betydande samling kol eller eldbränder. Det intressantaste var, att man på olika ställen i högen, delvis intill härdarna,
hittade flintredskap, skrap- och skivformiga (4 fynd) och likaledes
några bitar flintavfall. Jag tror inte. ull detta var tillfälliga förekom-

Fig. 135 a, b. Liten rund bronsfibula (skandinavisk efterbildning).
I r kurgan vid Nikolskoje.
ster från en boplats i närheten, efter som någon sådan trots letande
ej påträffades.
Man måste erkänna, att även de senaste utgrävningarna icke
skänkte material till lösning av problemet om de gåtfulla "sopki"
av Wolchow-typ. Ingenting anträffades, som kunde stödja deras
rätt sannolika nordiska ursprung. Fynden tala snarare för deras
inhemska härkomst, men de äro liksom tidigare föga karakteristiska och göra det icke möjligt att dra några bestämda slutsatser.
"Sopki" förbli samma gåta som förut. Vi måste gräva ui liera, och
vi få se, vad därav kominer att bli.
Vidare utgrävdes i samma trakt en gorodisjtje (bygdeborg) belägen på den branta stranden av floden Siass och vid inflödet av en
liten biflod intill en grupp "sopki". Mellan "sopki" och bygdeborgen låg en djup ravin, genom vilken bäcken rinner. Bygdeborgen
utgöres av en trekantig platåyta nästan utan vallar och med en
utsträckning av c:a 800 kvm. Pä denna yta avtäcktes pä två ställen
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220 kvm. och, ehuru grävningarna icke slutfördes, så klarlades mer
eller mindre bygdeborgens allmänna karaktär. Inom densamma uppläcktes rester av i jorden nedgrävda bostäder med härdar (en samling av stenar, kol och aska); anläggningen av dessa jordhyddor
och deras antal är ännu icke klarlagt. De här funna knltnrresterna
utgjordes förnämligast av djurben och krukskärvor av två typer;
1) grov keramik med blandning av kvartskorn, gjord fiir hand, och

Fig. 136 a, b. Oval, skandinavisk spännbuckla u r grav CXXIV.

Bran-

denburgs utgrävning vid hyn Corodieée intill Siass. Vs.
2) keramik av kurguntyper, tillverkad på drejskiva, delvis ornerad
med vågiga eller parallella linjer. Dessutom hittades här en blå
glaspärla av kurgantyp och fragment av en bronsarmring. Fynden
hänvisa på 800- och 900-lalcn; senare fynd gjordes här icke. Mycket intressant är det förhållandet, att kulturresterna i borgen voro
till antalet obetydliga; det fanns inga kompakta högar av köksavfall, karakteristiska för långvarig bebyggelse, Ingel miikligl kulturlager; t. o. ni. skärvorna och djurbecen funnos jämförelsevis sparsamt oeh lill ringa antal. Allt della tyder på, atl ifrågavarande
gorodisjtje icke utgjorde den inhemska befolkningens ständiga uppe-
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hållsort utan snarare tjänade som en tillfällig sådan, kanhända
som förvarings- ooh tillflyktsort. Sålunda förblir det sannolikt, att
den utgjort en uppehållsort för nordmännen. Vidare utgrävningar
skola lösa denna fråga.
Ytterligare utgrävdes i samma trakt två kurganer i en grupp av
finska kurganer ovanför byn Gorodisjtje, som i sin tur undersökts
av Brandenburg. 1 I en mindre kurgan hittades rester av en vanlig
härd, kalcinerade ben och betsclfragment av järn. En annan stor
kurgan visade sig vara plundrad; även i den fanns en härd och
kalcinerade ben med några bronssaker (en bjällra, fragment av armring o. s. v.).
Om man tar i betraktande Brandenburgs utgrävningar, så gör
inan även i denna grupp med hänsyn till den skandinaviska kulturen
den iakttagelsen, som även klart framgick i den ovan beskrivna,
år 1930 utgrävda gruppen vid floden Ojat, och som är utmärkande
för alla finska kurgangrupper i Ladogaområdet, a t t d e s k a n d i n a v i s k a f ö r e m å l e n h ä r u p p t r ä d d e e n d a s t i den
r i k a s t e k u r g a n e n (kurgan CXXIV hos Brandenburg); i de
andra kurganerna funnos de ej, såvida man ej vill räkna dit en
gjuten bronsarmring i kurgan CXXV. Med hänsyn till att två
skandinaviska ovala spännen ur Brandenburgs kurgan CXXIV ej
blivit publicerade, utnyttjar jag den omständigheten att de förvaras
i Eremitaget och nu blivit mig tillgängliga, ooh lämnar ett fotografi
av den ena (fig. 136); den andra är av samma typ. Båda hänföra
sig till 1000-talets förra hälft.
Något nedanför "sopki"-gruppen, längs floden på andra sidan en
skogsdunge, rakt mitt emot byn Bessowa-Chartjewnia, upptäcktes
av författaren en ny grupp av 29 runda kurganer med en basdiameter av från 5 till 11 m. och en höjd växlande mellan 0,40 m. och
2 m. Alla högarna voro uppkastade av sand och innehöllo fullkomligt ensartade begravningar i gravgropar, d. v. s. under ursprungliga jordytan. Skeletten vilade i kistor eller utan sådana med huvudet mot väster; i nägra gravkullar funnos 2 och 3 begravningar.
En del av kurganerna voro kantade med stenar. Antalet föremål
hos skeletten var obetydligt, ooh do voro mycket enahanda: tinningsringar av bronstråd, enkla trådarmringar, några former av
' N . E. B r a n d e n b u r g , Kurgany juznogo Priladozia (Materialy po
Archeol. Rossii no. 18, sid. 133—135).
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pasta- och glaspärlor, knivar, yxor o. s. v. Lerkärlen voro tillverkade på drejskiva, till en del ornerade med våg- eller parallella linjer. I kronologiskt avseende hänförde sig fynden till tiden från elfte
till trettonde århundradet.
Ifråga om gravtypen stodo dessa kurganer nära de sena slaviska
kurganerna, som utmärkas med ett kors på den till "Die Normannen" bifogade kartan, men vad kulturen beträffar äro de alla olika
dem (det finns inga tinningringar med rombiska och ovala utvidgningar, inga typiska gallerformiga, runda hängsmycken och helgonsmycken o. s. v.). Det är otvivelaktigt, att denna grupp kurganer
tillhör den befolkning som här uppkastade de tidigare kurganerna,
delvis med nordisk kultur, vilka utgrävts av Brandenburg, men förskriver sig från den senaste tiden för kristendomens införande (med
början i slutet av 1000-talet). Begravningarna i ifrågavarande kurganer ha utförts till hälften enligt kristen sedvänja (gravgroparna,
kistorna, skelettens orientering mot väster), till hälften enligt hednisk sed (högar, nedlagda föremål, begravning långt bort från kyrkan). De fåtaliga och ensartade föremålen i dessa kurganer och
frånvaron av rika begravningar antyder, att en till underklassen
(bönder) hörande befolkning här begrov sina döda och att inom
denna befolkningsgrupp hedendom och halvhedendom höllo sig mycket länge, under det att överklassen (feodaladeln, godsägarna) under feodalismens uppkomst härstädes snabbt ooh avgörande övergick till den rena kristendomen.
Genom sistnämnda omständighet förklaras även, hur de rika begravningarna frän 900- till 1000-talen med skandinavisk kultur vid
denna tid, d. v. s, under andra hälften av 1000-talet, fullkomligt
upphöra i Ladoga-området, under det samtidigt de enformiga och
i fråga om antalet föremål medelmåttiga och fattiga kurganerna
hålla sig mycket länge (t. ex, kurganerna vid byn Vidlitsa i Karelen, som gå fram till 1200-talet, kurganerna i östra delen av Ladogaområdet o. s. v.). Den överklass, som här redan på 900-talet hade
utsöndrat sig ("Die Normannen", sid. 134 ff) börjar från slutet av
1000-talet att begrava på rent kristet sätt utan föremål i kurganerna.
i gravar av samma typ som de med oss samtidiga, på kyrkogårdar,
bredvid de kristna kyrkorna, och det skulle därför vara fåfängt att
söka rika gravar frän denna tid; sådana kunna ej finnas.
Det är därför inte en tillfällighet, att jämsides med här beskrivna
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grupp av halvhedniska, fattiga kurganer vid byn Bessowa-Chartjewnia, något längre ned vid floden finnes en gammal grundval
för en kyrka, intill vilken ligger en gammal, för länge sedan glömd
och kasserad kristen kyrkogård. Grävningarna 1930 på denna
kyrkogård avtäckte rent kristna begravningar i trästockar och kistor
utan nedlagda saker. Några typer av skulpterade stenkors, som här
funnits i bitar, hänvisa paleografiskt på 1300-talet. Men det är
otvivelaktigt, att denna kyrkogård uppkom tidigare. På den började
först människor av överklassen inom detta omräde att begrava sina
döda, sedan de avstått från det hedniska kurgangravskicket. Sedermera fortsatte även underklassen på denna väg, men icke alltid
frivilligt. VI veta att Novgorodsfurstarna pä 1200-talet företogo krigståg till Ladogaområdet för att med våld omvända ortsbefolkningen
till kristendomen (t. ex. Jaroslav Vsevolodovilj 1227). Ännu på 1500talet utsände Novgorods biskopar förtörnade epistlar, överbevisande
bondebefolkningen om, att den ända till denna tid i hemlighet begravit sina döda på hedniskt sätt med hjälp av hedniska offerpräster
i gamla kurganer och icko på kyrkogårdar.
Den klassuppdelning, som började i Ladogaområdet på 9U0-talet
med stöd av nordborna, upphörde alltså icke efter deras tid, d. v. s.
under den kristna tiden. Tvärtom, alla förefintliga historiska fakta
tala för, att den ännu mera förstärktes ooh förde till en avslutad
feodalsamhällsstrnktur med en skarp uppdelning i jordägarnas klass
(feodala, prästerskap, kloster) och bondeklassen, sä småningom
förvandlande sig till livegna. Det är synnerligen viktigt att understryka, att ur det arkeologiska material, som studerats av författaren, otvivelaktigt framgår följande: i L a d o g a o m r å d e t u p p s t å r r e d a n p å 9 0 0 - t a l e t , d. v. s. f ö r e N o v g o r o d s inflytande, bland
den i n h e m s k a
finska
befolkn i n g e n ( k a r e l e r n a ) en f e o d a l ö v e r k l a s s av ä r f t l i g a h ö v d i n g a r o c h ä l d s t e . Under Novgorod-perioden
utslocknar icke denna klass eller ersattes av de från Novgorod kommande ryska bojarerna. Den består, men övergår till kristendomen
och blir under handelsprocessen förbunden med de novgorodska
kretsarna och förlorar sina specifikt finska drag. Eller med andra
ord: Ladogafeodalismen utvecklade sig på lokal grund, var inhemsk
och framträdde icke som en "deux ex maehina" från Novgorod, och
de lokala feodalherrarna voro etniskt samma slags kareler som
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befolkningens återstående massa. Motsatserna mellan dessa lokala
feodalherrar och ortens bönder skärptes och förstärktes ännu mera
under den novgorodska epoken, men dessa motsatser återspeglas ej
mera i gravskicket (W. J. Raudonikas, Doistoritjeskoje prosjloje
Tichvinskogo kraja, 1924. sid. 34), som detta var fallet på 900- och
1000-talet, enär överklassen i senare tid begrov sina döda utan saker.
Därför är det fullkomligt felaktigt som det står på sid. 139 i "Die
Normannen": "Wozu dieser Prozess weiter gefiihrt" o. s. v. till nästa
avdelning. De sociala motsatserna utjämnades ej genom Novgorod
och kunde icke utjämnas; tvärtom, de skärptes.
Ifrågavarande ställe i arbetet "Die Normannen" insmög sig genom missförstånd i följd av inexakthet i översättningen. Författaren
uppmärksammade den för sent och skickade en annan text, som av
tekniska skäl ej kunde intagas i boken. Genom föreliggande uppsats anser författaren det vara sin plikt att rätta det omtalade missförståndet och anser saken utagerad.
Fortsatta undersökningar (år 1931) rörande det "normanniska"
problemet äro planerade i norr i Archangelsk- och Dvinaomrädet
— i västra Bjarmaland, som så ofta omnämnes i skandinaviska traditioner och sagor (Ottars saga, Torer Hunds saga o. s. v.). I
detta ytterst intressanta område har ännu ingen någonsin företagit
systematiska undersökningar.
Författaren hoppas få utfylla detta tomrum och ställa frågan om
förbindelserna mellan nordborna och Bjarmaland på de arkeologiska faktas reella grund.
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W. J. Raudonikas.

ZUSAMMENFASSUNG.
W. J. R a u d o n i k a s , Leningrad: Schwedisches und Finnisches in Gardarike.
Verf. schildert unter Hinweis auf seine 1930 veröffentlichte Arbeit "Die
Normannen der Wikingerzeit und das Ladogagebict" seine archäologischen
Ausgrabungen im selben Gebiete im Sommer 1930.
Am Ojat-Flusse hat er im Dorfo Nikolskojc 15 Kurgane untersucht, die
meisten mit Ledchenbrand. Sie gehörten der gewöhnlichen finnischen
Ladogakultur aus dera 10. und 11. Jahrh. an. In einem Kurgane fanden
sich ausser Fraucnsachen ein unverbranntes Pferdcskelett, Feuerstahl und
eino eiserne Speerspitze.
Im Grabe Nr. 7 (Fig. 121) fand Verf. ausser finnischen verschiedene
skandinavische Gegenstände (Fig. 122—133). Das Grab stammt aus dem
Anfango des 11. Jahrhunderts.
Verf. findet, dass der Umstand, dass die skandinavischen Sachen nur in
einem und gerade dem rcichsten Kurgane auttraten, eine Stiitze fiir seine
Theorie biidet, dass es im Ladogagebict keine schwedischen Kolonien gab,
sondern dass der Handel mit den Normannen dio Gegenstände brachte und
dabei die ererbte sozialo Organisation der Finnen auflöstc und zu ihrer
Klassendiftercnzierung bcitrug.
Schwedische Kultur trifft man im Ladogagebicte nur in reichen Gräbern
an, dio der Oberklasse angehört haben.
In anderen Kurganen wurden dio Bronzofibcl Fig. 134 und die runde
Fibel Fig. 135 angetroffen.
Gräber vom 8. bis zum 16. Jahrh. wurden am Siass-Flusse untersucht,
darunter sog. Sopki, die man fiir normannisch halt, was aber nicht bewiesen
werden konnte. Eino Burganlage, die zum Teil ausgegraben wurde, känn
den Normannen angehört haben.
Verf. zieht aus seinem archäologischen Matorialo den Schluss, dass im
Ladogagebicte schon im 10. Jahrh., d. h. vor dem Einflusse Nowgorods,
unter der einheimischen finnischen Bevölkerung (den Kareliern) eine feudale
Oberklasse von erblichen Häuptlingen und Ältesten entstanden ist. Diese
Klasse starb in der Nowgorodperiode nicht aus, sondern trät zum Christentum Uber, wurde durch den Handel mit Nowgorod verbunden und verlor
seine spezifisch finnischen Ziige.
Die sozialon Gegensälze wurden durch Nowgorod nicht ausgcglichen; sie
wurden nur verschärft.

