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g l a s f l u s s p ä r l a med klarblå, glasyrartad yta, starkt nött, 
g l a s f l u s s p ä r l a , röd, 
j ä r n p i n c e t t(?), fragmenter, 
l e r k ä r l , några bitar av grovt gods, formen troligen enkel. 
Inga spår av skelettet anträffades, ej heller några spår av ett hästskelett. 

Huruvida verkligen en kammare funnits i denna grav kunde icke avgöras. 
Genom överensstämmelse med Valsgärde 4 beträffande tennstiften på rem

tyget torde denna grav kunna dateras till samma tid, 900-talets mitt. Grav 
39 överensstämmer nära med den ovan anförda Tunbygraven, vilken i sin 
tur innehåller ett selbågskrön av samma typ som Vendel IX, av Arne 
senast (Das Bootgräberfcld von Tuna in Alsike) daterad till tiden 900— 
950. De anförda Birkagravarna, vilka innehålla hängsmycken av samma typ 
som i grav 58, tillhöra tiden 800-talets senare hällt (enl. benäget meddelande 
av H. Arbman). 

Fynden ha i SHM inv. nr 20038. 
Erik Floderus 

NYA GRÄVNINGAR I NOVGOROD 

Aren 1932 och 1934 utfördes i staden Novgorod grävningar av stort 
intresse. Som bekant ligger staden på ömse sidor om floden Volcbov. På 
västra sidan befinner sig intill floden den gamla borgen (detinjets); den 
östra sidan kallades fordora Handelssidan, och där var på sin tid nord
bornas faktori (sedermera Gotenhof) beläget. Staden indelades i flera 
stora områden (kontsy). På Ilandelssidan lågo Plotnitskij konjets (timmer-
inanskvarteret) och söder därom Slavenskij konjets (Slavenskij cholra) 
eller Slavna. I sydligaste delen av detta kvarter nära Eliaskyrkan utfördes 
grävningarna av M. Karger, A. Artsichovskij och L. (lolubev. 

Härvid kunde man urskilja tre lager, det översta tillhörande 1600—1900-
talet, det mellersta 1400—1600-talet och det understa 1000—1400-talet. Sist
nämnda lager anträffades på ett djup av 120—220 cm] ibland ännu dju
pare. Här fanns mycken keramik av samma typ som i kurganerna med 
linje- och vågornament, samt bitar av glasarmband. Vidare innehöll detta 
lager tro skikt av timrade bostäder. I mitten kunde man framgräva en 
hel fyrkantig stuga av liggande timmer frän 1100-talet. Denna hade tyd
ligen tillhört en skomakare, att döma av de tusentals läder- och sko
resterna. Bredvid stugan stod en kista 135X100X60 cm med kalk för garv-
ning av hudar, vilket visade, att skomakaren samtidigt utövade garvar-
yrket. Av Novgorods skrivarebok vet man, att på 1500-talet låg just i 
denna trakt skomakarens gata. 

Något djupare och söder om nämnda stuga låg en mindre, fyrkantig bygg
nad av liggande stockar, förmodligen ett skjul. I närheten funnos resterna av 
en hampoljepress. Söder härom och begränsande dessa byggnadslämningar 
låg en stenmur, som torde ba anlagts i förra delen av 1300-talet (antag
ligen 1335). 

Fynden av lerkärlsbilar och busdjursben uppgingo till omkring 80 000. 
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För övrigt märktes nättyngder av lera, sländtrissor, armband och pärlor 
av glas, bärnstenspärlor, tre dubbel kammar av ben, en yxa av vikinga
tidstyp, en spjutspets, en pilspets och nägra broddar, 4 ovala eldstål, 
baspar, märlor och knivar. 

Mänga av dessa äldre föremål överensstämma nära med dem vi känna 
frän vår egen vikingatid. 

I de övre lagren hittades mynt, ikoner av koppar och sten, armband 
av metalltråd m. m., tillhörande 1300- och 1400-talen, samt vidare yngre 
keramik. 

På bekostnad av Novgorodmuseet organiserades 1935 en arkeologisk ex
pedition till Novgorodlrakten under ledning av V. I. Ravdonikas. Man syss
lade huvudsakligen med undersökningar av Rjurikovo gorodiäfie, belägen 
2 km söder om Novgorod på Volcbovs högra strand. Redan 1934 hade en 
mängd intressant material framgrävts av M. K. Karger, härstammande 
ända frän yngre stenålder och fram till storfurstarnas tid, men dessa 
utgrävningar hade blott berört ett ringa område. Nu undersöktes ytter
ligare 124 kvm intill det förut undersökta området. 

Det översta amorfa lagret av 1,40 m tjocklek innehöll massor av djurben 
samt keramik med våglinjeornament, tillhörande storfurstetiden, d. v. s. 
1000—1100-talen. På några lerkärl funnos stämplar. Talrika voro resterna 
av glasarmband, kammar, blystämplar, skiffersländtrissor, vävtyngder av 
lera och sten, järnredskap och stycken av järnslagg. 

Under detta lager fanns ett annat av utlvättad flodsand, c:a 0,30—0,50 m 
tjockt, med fynd frän samma tid som det ovan liggande. 

Djupare ned låg ett lerlager med grovt modellerad keramik, föremål av 
ben och järn m. m., tillhörande 800- och 900-lalet. 

1 nordost påträffades i detta lager rester av ett träbus av 5X5 m stor
lek jämte mängder av fisk- och andra djurben samt grov keramik, vidare 
stenar till en härd, som låg i husets sydöstra hörn. Fynd av benredskap, 
vävtyngder och järnredskap gjordes likaledes i huset. På vissa ställen 
voro lagren mycket omblandade genom flodens inverkan, och bär hittades 
också neolitiska fynd inblandade. 

Under ett lager av Ijusbrun lera, utan fynd, 0,20—1 m tjockt, anträffades 
slutligen enstaka bitar av neolitisk keramik. Ännu djupare fanns åter
stoden av en neolitisk boplats med gropkeramik, flint- och skifferredskap, 
bärnstenstöreraäl och benredskap. 

Tidigare har man i Rjurikovo gorodiåce påträffat ett svärd, en yxa, 
>slaviskt» lergods, hjärtformiga och kvadratiska bronsbeslag till bälte samt 
ett hängsmycke med djurhuvuden böjda åt sidorna. 

Namnet Rjurikovo gorodisfie antyder, liksom sägnen, att Rurik först slagit 
sig ned på denna plats. De äldsta fynden — frånsett do neolitiska — 
härröra också från 800-talet. 

Märkligt nog känner man ännu inga fynd i själva Novgorod äldre än 
år 1000. Det torde dock ej vara omöjligt att längre mot norr i närheten 
av floden göra sådana upptäckter, och likaledes uppe på borgen i närheten 
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av Sofiakatcdralon. 1 varje fall torde knappast, nägra fynd göras, som 
äro äldre än nordbornas ankomst. Först om sädana göras, kan man på
stå, att här tidigare fanns ett slaviskt samhälle av någon betydelse. Egen
domligt nog har man ju inte heller i Kiev funnit några föremål, som 
kunna antyda, att här legat en stad, tidigare än nordbornas uppträdande 
pä platsen. 

För kännedomen om ovanstående grävningsundersökningar hänvisas till: 
A. Artsichovskij och V. Rybakov, Grävningarna i Slavna i Novgorod. 
G. P. Grozdilov, Den arkeologiska expeditionen till Novgorod (Sovjet

skaja Archeologia III och I). 

T. J. Arne 

HARALD THOMASSON 

UI M I M O I 1 I A M 

Läroverksadjunkten Harald Thomasson i Götoborg avled don 31 oktober 
1937 i on ålder av ondast 44 år. Därmed avlutades, mänskligt att döma 
mycket för tidigt, en forskargärning, som på kvartärgeologiens och den 
därtill nära gränsande stonåldersarkcologions fält redan burit rika fruk
ter och som utlovade ännu mora. 

Thomasson ägnade många år av sitt verksamma liv ät en planmässigt 
upplagd revidering nv det stora och invecklade problemkomplex, som 
liotor Östersjöns senkvartära historia. Denna utredning, som resulterat i 
några viktiga, preliminära avhandlingar av hans hand, bland vilka här sär
skilt kunna nämnas »Baltiska tidsbestämningar och baltisk tidsindelning 
vid Kalmarsund» 1927 och »Äldre baltiska skeden» 1935, var ännu på långt 
när icke avslutad, när döden ryckte pennan ur hans band. För stenålders-
forskningen voro dessa undersökningar av stort värde och man motsåg 
på detta håll mod stort intresse hans sedan länge utlovade publicering 
av Kolmårdsområdots strandlinjer och andra delar av hans stort anlagda 
baltiska forskningar. Sodan han som lärare förflyttats till Västsverige 
upptog han med sin sedvanliga energi och grundligbet ett nytt viktigt och 
luttills mycket ofullständigt utrett problemkomplex på sitt arbetsprogram, 
nämligen västkustens senkvartära nivåförändringshistoria. Ett betydande 
bidrag till dessa problems lösande lämnade han i sin stora utredning av 
Sandarnaboplatsons tidsbestämning och do därmod sammanhängande frå
gorna 1934. Ett preliminärt resultat av hans trägna fältarbeten på väst
kusten föreligger i uppsatsen »Äldersgrupperingen inom västsvensk sten
ålder» 1936. 

Thomasson kora helt naturligt under sina strandlinjestudior även in 
på rent arkeologiska frågeställningar. Tillsammans med T. Engström har 
ban utfört ett resultatrikt fältinvonteringsarbote i Bråviksområdot, som 
medförde upptäckten av en mängd nya stenåldorsboplatslokalcr och ut
mynnade i ett preliminärt framläggande i tryck (tillsammans med Eng
ström) av dessa resultat (»Ett boplatsområdo i Kvarsebo socken» samt 


