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DE SVENSKA FYNDEN I GUV. VLADIMIR, 
RYSSLAND 

AV 

T. J. A R N E 

I
mitt arbete »La Suéde et 1'Orient» har jag mera flyktigt om
nämnt de föremål av skandinaviskt ursprung, som under 1850-
talet framgrävdes i guvernementet Vladimir av greve A. S. 
Uvarov och P. S. Saveliev. Greve Uvarov har i sin skildring 

av de gjorda undersökningarna och deras resultat1 omtalat vad som 
innehölls i en del gravar, grav efter grav, utan ordning sinsemel
lan, men dessa föremål kunna i flertalet fall ej identifieras på 
grund av otillräcklig såväl etikettering som beskrivning och av
bildning. Beskrivningen på samlingarna är också uppgjord så 
långt efteråt, att en stor osäkerhet insmugit sig i fråga om de en
skilda gravfyndens samhörighet. Det hela har enligt A. A. Spitzyn-
blivit ett avskräckande exempel på, vart en massutgrävning kan 
leda. I väntan på, att materialet noggrant skall genomarbetas och 
nyutgivas, har Spitzyn publicerat sin rikt illustrerade artikel, vil
ken emellertid ej heller ger upplysning om vad som hör till varje 
särskild grav eller i vilka kombinationer de viktigare fornsaksty-
perna anträffats. Under det att Uvarov ansåg, att de av honom un
dersökta gravarna i guv. Vladimir tillhört de finska merierna 
och Saveliev framhöll möjligheten, att kurganer med västliga mynt 
kunde tillskrivas »normannerna», förklarar Spitzyn dem med få un
dantag som ryska och anlagda av krivicer från Smolensk-området. 
Enligt honom drogo sig de finska stammarna tillbaka inför den 
ryska kolonisationen, som började på 800-talet. Niohundratalets 
kurganer innehålla brända lik och kunna jämföras med liknande 
gravar i Gnezdovo.3 Vladimirkurganerna torde därför enligt Sp. 
närmast böra tillskrivas de smolenska krivicerna. De föremål, som 

1 O u v a r o f f, Los mériens, St. Pbg 1875. Dens . (Uvarov), Morjane i 
ich bytj po kurgannym raskopkam (Trudy l:go archeol. Sjezda, t. 2. 1871). 

1 S p i t z y n , Vladimirske kurgany (Izvcstija imp. Arch. Kom. nr 15). 
1 Dessa senare äro i stor utsträckning svenska! 
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Spitzyn avbi ldar under fig. 5—118 såsom t i l lhörande 900-talet, för

k l a r a r han emellert id va ra av rysk-skandinav iska typer — är det 

ryska kr ivicer , som sut to hä r vid denna tid, så voro de således 

s ta rk t påve rkade av skandinavisk kul tur . 4 J a g ha r i mitt arbete 

La Suéde et 1'Orient (sid. 37) sökt förk lara förhållandet så, att en 

del av de eventuel l t från Smolensk kommande kolonis terna voro 

svenskar . 

Under ett besök i Moskva 1928 hade jag tillfälle att i His tor i ska 

Museet genomgå de föremål u r de Uvarovska g r ävn inga rna , som 

kunna anses va ra av skandinaviskt u r sprung . De uppgi f te r jag 

kunnat inhämta följa hä r : 

I. O villa spännbucklor. 

1. 2. Två ovala spännbucklor som Arno,5 fig. 16, Spitzyn fig. 8, Uvarov 
XXVIII, 48. Båda äro dubbelskaliga, den ena med starka spår av förgyll
ning på båda skalen, don andra mod obetydliga spår av förgyllning. Den 
senare bär numret 247. 

3. Oval spännbuckla av sen typ (Arne fig. 5) med fem knoppar, varav 4 
i form av degenererade djurhuvuden. Bär numret 2245. 

I >e två förstnämnda fibulorna härröra ur högen 140 vid Vasilki i Suzdal-
området (Uvarovs grävningar 1851). De bära numera inventarienuinret 
54746. I Rumjantsevmuseets katalog (Katalog otdjelenija drevnostej, B. Drev-
nosti doistorifeskija, moskovskij publicnyj i Rumjantsovskij Muzej, Moskva 
1905) = 2253 och 2245 (?). Till Uvarovs katalog i Trudy l:go archeol. 
Sjezda Tom II, nr 247 hänför sig härvarande nr 2. Fibulorna 1 och 2 hit
tades enl. Uvarov (sid. 202) på 2% arsins djup jämte brända ben, ett brons
spänne med pärlrand, fragment av hängsmycke av brons, två fingerringar 
av bronstråd, on kniv och roster av lerkärl. Under ott av spännena låg en 
läderbit av ett bälte. Det har ej lyckats mig att identifiera här nämnda 
smärre föremål. Do båda spännena tillhöra tiden omkring 900 och den 
av J. Petersen s. k. Borrestiltypen. Spännet nr 3 motsvarar Petersen" 
fig. 55 och dateras till början av 1000-talet. Möjligen härrör det från 
Vasilki, grav 220, där ott spänne fanns jämte mejsel och kamfodral av ben 
(Uvarov, sid. 202). 

4. Oval spännbuckla av typ Arne 4, Spitzyn 15, f. 1853 vid Veskovo i 
Porcjaslavl-området. Övre skalet är fragmentariskt, det undre helt. 
Spännbucklan hittades jämte brända ben omkr. % arSin djupt. Därunder 

4 J. A. T i c h o m i r o v (Slovjanskoje zaselenie Jaroslavskoi gubernii) 
anmärker, att i Vladimirkurganerna 900-talsföremålen nästan helt och 
hållet äro av skandinaviskt ursprung. Han finner ej heller bevisat, att 
dot var krivifer som slaviscrade Vladimirområdot, en fråga, som här ej 
kan närmare behandlas. 

5 A r n e. La Suéde et 1'Orient. 
6 J. P e t e r s e n , Vikingetidens Smycker, fig. 49. 
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lågo cn kniv och cn böjd järnnål; ännu djupare, på 1% aräins djup 
under toppen av högen funnos lorkärlsrester och spår av skelett, 
vid vars huvud låg on lorhand. Högen bär numret 830. Spännet tillhör 
förra hälften av 900-talet (Uvarov, sid. 202 och 247). 

5. Oval spännbuckla av typ Arne 4, Spitzyn 15, R. K.7 2252 (hos Spitzyn 
oriktigt 2852), funnen vid Ves'. Uppbär 5 + 4 knoppar; senare Borre-stil. 

6. Oval spännbuckla lik föreg., R. K. 2251, möjligen funnen med nr 5 i 
samma grav (Ves' 60). Detta spänne är uppfästat på en karta tillsamman 
med 3 ringspännen av silver med upprullade ändar och 4-sidig genomskär
ning (Spitzyn 251, varav finnas c:a 20 exemplar i Uvarovs samlingar), 4 
små ringfibulor av brons med rund genomskärning, 1 stort ringspänne av 
brons m. m., men ingen anledning finnes att tro, att alla föremålen skullo 
vara funna tillsammans. 

7. Oval spännbuckla, identisk med Arne 13, (Uvarov, Kat. 244), senare 
Borretyp, 900-tal. Den är försedd med kedjelänkar. Spännet låg i hög 1460 
vid Stora Brembola tillsammans med ett runt svenskt spänne (Spitzyn 26), 
ett massivt ringspänne = Spitzyn, fig. 254 (av svensk typ), en fågelbild 
av brons = Spitzyn 466 (finsk typ) m. m. Uvarov anför denna grav och 
dess innehåll på två ställen. På sid. 212 uppger han, att på XVi aräins djup 
hittades jämte ott lerkärl med brända ben en dubbelskalig, oval spännbuckla, 
ett massivt »frånlött» handtag, liknande en armring, ett runt genombrutet 
spänne (boucle), ett runt medaljongliknande hängsmycke, tre avlånga vita 
pärlor och smält glas. Ytterligare en halv arSin djupt låg ännu en oval 
spännbuckla, en kedja, ett runt spänne och ett »handtag> som ovanstående 
(alltså armring?), vidare en stor »frånlödd» armring eller spänne, en arm
ring av bronstråd, ett hängsmycke i fågelform, en liten pärla, en kniv och 
ett lerkärl med brända ben. 

På sidan 202 uppger Uvarov om samma grav, att i dess övre lager an
träffades tvä ovala spännbucklor; ett »frånlött spänne i form av parentes-
tecken» är förmodligen detsamma som ovan nämnda armring. På två arslns 
djup säges ha legat tre ovala spännbucklor, ett »massivt spänne i form av 
två parentestecken» samt övriga förut omtalade föremål.8 

8. En oval spännbuckla som Arne 13, R. M. 2248, f. i kurgan 1488 vid 
Stora Brembola, enligt Uvarov (s. 203) jämte brända ben och kol, ett eldstål, 
on kniv och spetsen av en skära (?). 

Två andra ovala spännbucklor, som jag ej återfunnit, ha enl. Uvarov sid. 
213, påträffats i grav 1491 vid St. Brembola, där de lågo tillsammans med 
brända ben och en armring av bronstråd. På sid. 202 uppges grav 1491 
med 2 (ovala) spännbucklor vara belägen i Veskovo. 

9. En oval spännbuckla ined övre skalet och en bit av det undre bevarat. 
Liknar Arne 13. F. i kurgan 955 vid Veskovo (Perejaslavskij-området). En
ligt Uvarov, sid. 202, funnos i högen krukbitar och brända ben, en oval 
spännbuckla och en kniv. 

7 R. K. = Rumjantzev-museots Katalog. 
8 »Parenteser» och »handtag» äro troligen armbyglar av nordisk form 

som hos Spitzyn no 296 och 303 eller ringspännen som Sp. 254. 
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10. En dubbelskalig oval spännbuckla, lik. Sp. 15, bär nr 338 och är fun
nen vid Davydkovo (Davidovskoje) i Suzdalområdet. 

Under numren 5 och 6 ha härovan omtalats två ovala spännbucklor från 
Ves'. Uvarov uppger på sidan 272, att i gravhög 60 vid Ves' lågo på 2 ar&ins 
djup brända ben och kol samt ett lerkärl. Djupare ned fanns ett skelett med 
två guldörhängen, en halspärla av facetterad karneol, ett silverhängsmycke, 
två fingeringar, åtminstone den ena av silver, vidare två ovala spännbucklor 
och ett lerkärl. Under det sistnämnda lågo »tjugotvå orientaliska mynt» i en 
linnepåse eller väska. Av dessa mynt uppräknas 18 samanider och buvej-
hider, präglade mellan 900 och 989, vartill komma ett böhraiskt (996—1003) 
och ett vendiskt. Det är sannolikt, att dessa bucklor frän graven 60 i Ves' 
äro identiska med våra nr 5 och 6. 

På sidan 202 hänvisar Uvarov ytterligare till gravhög 4 i Vasilki som 
fyndort för skandinaviska fibulor. På sid. 262—263 framgår av texten, att 
ifrågavarande gravhög 4 låg vid Ves' och innehöll 2 skelett. Vid det ena 
fanns en »boucle en bronze doré, en forme de skyfate» jämte S örhängen (?) 
av guld och silver, ett silverkors på bröstet och 2 silverhängsmycken ( = 
Sp. 191 och 201), pärlor och 5 hängsmycken om halsen, en liten kniv med 
silvertråd rullad kring skaftet,8 några silver- och bronsfingorringar samt 
ett silverband sytt på huvudbonaden. Jag tror, att termen »en forme de 
skyfate» här betecknar det runda spännet nr 12 och ej en oval spänn
buckla. 

Hos Uvarov, sid. 202, omtalas ytterligare två skadade ovala spännbucklor 
från gravhög 116 i Vasilki, innehållande brända ben, samt två ur skelett
grav 10 vid Koubajevo. 

Själv har jag endast iakttagit 10 ovala spännbucklor, härrörande från 
Uvarovs utgrävningar, men enligt hans och Savelievs dagböcker böra de ha 
uppgått till minst 17, möjligen 20. De ha påträffats i byarna Vasilki, Stora 
Brembola, Veskovo, Ves', Davydkovo (Davidovskoje) och Koubajevo. Blott 
i Ves' och Koubajevo ha de ovala spännbucklorna anträffats i skelettgra
var, eljest, så vitt man vet, tillsammans med brända ben. 

11. Runda bronsspännen. 

11. Runt bronsspänne som Spitzyn 26, Petersen tig. 116. Troligen identiskt 
med ett spänne ur hög 1460 vid Stora Brembola och kanske = R. M. 2869. 
I Uvarovs Katalog 252—255. Ett liknande spänne synes ha funnits vid. Va
silki. Senare Borrestil från 900-talet. 

12. Runt bronsspänne med förgyllning, likt Sp. 26, f. 1852 i kurgan 4 
(Pany) vid byn Ves' i Suzdaldistriktet. Troligen identisk med den »bouele 
en bronze doré, en forme de skyfate», som omtalas hos Uvarov, Les Mé-
riens, sid. 262—63. Den skulle ha legat vid vänstra sidan av ett skelett, som 
bar ett silverband sytt på textil och lindat om huvudet; vidare anträffades 
jämte skelettet här ovan (efter nr 10) omnämnda föremål. 

9 Sådana ha hittats på ännu 5 platser i guv. Vladimir samt vid Gnez-
dovo liksom i Birka. 
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Dessa äro förmodligen delvis identiska med nr 443—459 i Uvarovs Kata
log och följande föremål i Moskvas Historiska Museum: 

Nr 443. Ovannämnda bronsspänne. 
Nr 444. Ett kupigt silverspänne med filigran, likt Spitzyn 38. På baksidan 

ögla med liten ring och nål fäste. 
Nr 445. Läderrem med fint silverbleckbeslag. 
Nr 446. Litet runt silverhängsmycke med 3 filigranvoluter = Sp. 174, som 

dock har 4 voluter. 
Nr 447—449. Tre arabiska silvermynt, ett litet och två större. 
Nr 450. Ett kors av silver (?) , närmast likt Sp. 232, men mindre nött och 

visande inslämplado kretsar i mittpartiet av alla fyra armarna. 
Nr 451. En sluten, enkel, flat fingerring av brons. 
Nr 452. Fem fingerringar av brons (?) , flata och breda på mitten samt 

med ändarna knutna om varandra. Jfr Sp. 337 från Kabanskoje. 
Nr 453. En liten guldring med ändarna vridna om varandra. Rund ge

nomskärning. 
Nr 454. En liknande ring av brons (?). 
Nr 455. En silverring mod 2 vidhängande söndriga silverpärlor (ör-

hänge?). 
Nr 456. Ett smalt fragmentariskt bronsband ined små hjärtformiga upphöj

ningar i mitten. 
Nr 457. Ett pärlband ined små blåa pärlor, gula pärlor med och utan 

guldtolio, små bergkrislallpärlor och några millefioripärlor. 
Nr 458. En söndrig järnkniv ined rester av silverlindning kring skaftet. 
Nr 459. Ett ndlfragment av brons med omböjt huvud. 
Av ovanstående föremål äro ett par otvivelaktigt skandinaviska, såsom 

443 och 444, trol. även 446, 452, 458. 
13. Hunt bronsspänne i Jnellingestil med vingad drake, likt Sp. 28, Pe

tersen 119.10. F. i Vasilki i Suzdalområdet år 1851. R. K. 2260 (hos Spitzyn 
2261, oriktigt; möjligen har ännu ett hittats vid St. Brembola enl. R. K ) . 

14. Runt bronsspänne eller beslag som Sp. 36. R. K. 2261. Uvarovs Kat. 
252—253. Är försett med 4 bronsnitar samt ornerat med band i form av 
3-uddig stjärna och »iriska» koppel. Fyndort osäker, 

III. Remsölja. 
15. Remsölja = Sp. 30, 31, f. vid Sugar (Rostov-trakten?), trol. i kurgan 

nr 706 (Uvarov, sid. 220. där det namnes, att på Vi arSins djup lågo brända 
ben av en fågel och därunder ett kollager med ett bronsornament och ett re
mändbeslag). Detta tämligen enastående remändbeslag är i verkligheten ett 
slags kombination av remändbeslag och remsölja. Den bakre bredare delen 
har säkert setat fastgjord vid en rem med undersidan; denna fortsätter inåt 
mot mellanpartiet med ett eharnirfäste, i vars mitt ses ett stycke av en 
troligen avbruten bronsnål. Mellanpartiet är på undersidan trågformigt ur
holkat. Unik pjäs i Borrestil. (Fig. 1.) 

10J. P e t e r s e n , Vikingetidens Smycker, Fig. 119. 
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IV. Hängsmycken av brons och silver med figurer. 

16, 17. Två små hängsmycken av silver, med manshuvud, omgivet av två 
fåglar. Från Vasilki i Suzdalområdet. Sp. 5. R. K. 2091. Jfr Arne, La Suédo 
et 1'Orient, fig. 302 och 303, från Sverige. Enl. Spitzyn ha dylika anträffats 
även i Gnezdovo, Smolcnskområdet. 

18. Runt hängsmycke av brons eller dåligt silver likt Sp. 9, föreställande 
ett fyrfotadjur med bakåtvänt huvud. Smyckets baksida märkt 
nr 2112, alltså ej identiskt med R. K. 2087, som hänför sig 
till Sp. 9. F. vid St. Brembola i grav 1434 med skelett, vänt 
mot öster, »au cou quelques perles de verre, de terre cuite, 
dorées et peintes, avec une pendeloque (Pl. XXVIII, 2), å 
la tempo droite un anneau d'argent et un de bronze; ä la 
main gauche une bague cassée, faite dune mince feuille 
dargent» (Uvarov, Les Mériens, sid. 206). 

19. Litet silverhängsmycke framställande elt fyrfotat hop-
ringlat djur i strid med orm (Borre-Jaellinge-stil). över
ensstämmer med Sp. 12. Troligen R. K. 2095 och antagligen 
från Vasilki. 

20. Runt hängsmycke av brons med otydlig djurfigur, tro
ligen ur kurgan 829 vid Veskovo. överensstämmer till utse
endet med Sp. 10, R. K. 2085, sannolikt fr. Veskovo. Smycket 
iir troligen funnet med ett kors med ring, liknande Sp. 212, 
vars original hittats i Kabanskoje (nr 668). 

21. Runt genombrutet hängsmycke av brons, besläktat med 
Sp. 9, men bättre. Framställer djur med tillbakaseende huvud, 
år 1853 i kurgan 982 vid Veskovo i 1'erejaslavlområdet til 1 -

Sp. 383 (typiskt nordisk med fodral). (Jfr nr 18 

Fig. 1. 
Baksidan av 

remsölja. 
1.'ciivers tTuno 
liouclc de cein-

luron. 
Jaellingestil. 1 
sammans med en kam = 
från St. Brembola.) 

Spitzyn avbildar ytterligare ett antal föremål av skandinaviskt ursprung, 
mestadels dock utan att kunna angiva exakt fyndort. Angiven är dock denna 
i fråga om: 

22. Ett runt hängsmycke av brons med djur, vars huvud är tillbakaböjt 
(Sp. 13), från kurgan 1899 i Gorodisde. 

(Okända äro tyvärr fyndorterna för de skandinaviska djiirsinyckade runda 
hängena Sp. nr 6, 7, 10 och 12 samt det chlstålsformade hängd fig. 16. Det 
är ieke heller säkerl bekant, varifrån det klöverbladsforumde spännet Sp. 20 
| = Birka 1, Tafelband, Taf. 74,i\ förskriver sig.) 

V. Filigranhungsniycke.n. 

23. Runt silverspänne med bandformiga korsflätningar i filigran. Sp. 38. 
R. K. 2154 (Uvarov pl. XXVIII, 37). Möjligen identisk med »ett hängsmycke 
eller buckla av silver, konvex, rund, med arabesker i skandinavisk stil», 1. 
vid Surskalo i gravhög 603 (Uvarov, Merjane i ich bytj., sid. 772 i Trudy 
Lago archeol. Sjesda v Moskvje 1871). Uvarov hänvisar till avbildning å 
1'1. XXVIII, 34. Någon sådant nummer förekommer inte, däremot nr 37 på 
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den plats, där man skulle vänta just nr 34. I stället förekomma på samma 
plansch två figurer med siffran 31. Över huvud taget äro figurbetecknin
garna i Uvarovs arbete, både den ryska och den franska upplagan, ofta miss
visande eller ock saknas de i texten omtalade figurerna. Spitzyn uppfattar 
däremot sin fig. 23 såsom identisk ined spännet från Surskalo 603. 

24. Runt platt hängsmycke av silver med 3 dubbelvoluter i filigran. På 
baksidan 74/2084. Överensstämmer ganska nära med Sp. 172 (R. K. 2090). 
F. i Kurgan 1106 vid Veskovo. 

25. Runt platt hängsmycke av silver med 4 dubbelvoluter, troligen från 
Vasilki. Närmast likt Sp. 174 (från Gnezdilovo). R. K. 2089 

Sådana runda hängsmyeken som nr 23 och 24, prydda med filigranmöns-
ter, finnas ytterligare ett antal, men det är omöjligt att identifiera dem. 
Detsamma är i regeln fallet med de halvmänformiga, filigranprydda bång-
smyckena av silver, av vilka ett enl. Spitzyn härstammar ur en grav vid 
Vasilki. Under det att de runda filigranhängsmyckena äga en skandinavisk 
karaktär, synas de halvmänformiga hängsmyckena vara av en mera östlig 
upprinnelse, ehuru de gärna förekomma i svenska fynd och man i Birkas 
jord t. o. ni. funnit en gjutform för ett mera komplicerat dylikt smycke. 

VI. Diverse. 

26. Ett ringspänne med fyrkantiga knoppar ur kurgan 1460 St. Brembola 
(Sp. 254, av Spitzyn förväxlad i texten med fig. 255). Daterbart till om
kring ar 1000.11 Även on del andra ringspännen (Sp. 218, 250, 252) kunna 
vara av skandinaviskt ursprung (jfr Birka I, Tafelband Tafel 50, 51). 

27. En järnsax från Veskovo (Sp. 32). 
28. En ring med 4 Torshantinare från Gorodihce grav 2408 (Sp. 33) 
29. En brynsten, upphängd på liten järnring, Brembola (Sp. 35). 
30. 31. Två »piskskaft» av järn ined ring, i vilken hänger diverse beslag 

(Sp. 65 och 67). Från Selebovo." A. Hackman håller för sannolikt, att dy
lika redskap uppstått i Finland redan på 600-talet. 

32. En svärdsdoppsko av brons med genombruten fågelfigur (Sp. 79). 
Från Sarskoje gorodisée. R. K. 2644, nära besläktade från Birka. (Jfr Birka 
1, Tafelband, Tafel 4, 5 och 5, 6, 7.) 

33. Pilspets av järn (Sp. !)()). Från Brembola. R. K. 2737. 
34. En bronsnyckel med 3-delat ax (Sp. 96). Från Vasilki eller Veskovo. 
35. Munbett till betsel (troligen) (Sp. 102). F. vid St. Brembola. 
36. Järnyxa (Sp. 107), 1. vid Vasilki. 
37. Runt hängsmycke med örnbild (?) . (Sp. 176.) Från Vasilki, grav

hög 52. 
38. En flätad silverliiilsrinii fr. Ves', gravhög 42 (Sp. 233). 
39—41. Bland en rad armringar av skandinaviskt ursprung (Sp. 242, 275, 

279 (?), 282, 284, 287, 289 (?), 300, 303, 307, 314 (?), 325 (?) , 331 (?) , 

11 T. A r n e , Das Bootgräberfeld von Tuna, s. 72. Birka I. Tafelband. 
" A. H a c k m a n , Eisenzoitliche Peitschensticle etc. aus Finnland, 

s. 212 ff. (Studien zur vorgesch, Arcbäologie, A. Götze gew. 1925). 

Fornvännen 19'di. 
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märkes en från Brembola eller Kabanskoje (8p. 296), två från Vasilki (Sp. 
321 och 327). Även en del f ingorringar från Vladimir kunna vara av skan
dinaviskt u r sp rung (Sp. 310, 313, 324). (Jfr Birka I, Tafelband, Taf. 11, 11.) 

42. Kam med fodral från Isakovo (Sp. 383). En annan skandinavisk kam 
(Sp. 373) utan uppgiven fyndort. 

43. Järnyxa fr. Veskovo (Sp. 390) liksom yxan Sp. 394 (utan uppgiven 
fyndort). 

44. Plogjärn, f. i gravhög 1474 vid Stora Brembola (Sp. 395) (?) . 
45. Hovtång, f. i Gnezdilovo (Sp. 385). Liknande äro kända från Norge 

(fig. 16 hos S. Grieg, Smedsverktöi i norske gravfund) och i Danmark 
(Thiele-tundet, beskr. av V. Boye i Annaler f. nord. oldk. og hist. 1858). 

46. Svenskt är nog också det fyrkantiga järnbeslag med urnupna sidor, 
som av Spitzyn avbildas under nr 98. Vi känna dylika från Birka (Birka I, 
Tafelband, Tafel 25, 28), och från St. llians sn i Västmanland. Det ryska 
beslaget är funnet i grav 632 Surknlo. 

Givetv is kan man diskutera , hu ruv ida en del av dessa fornsaker 

av skand inav i ska typer t i l lverka ts i Pyss land efter u t ländska före

bilder eller i Skandinavien, speciellt då järnföremålen. Egendom

ligt är, att i ingen av de över 7 000 ku rgane r , som undersök ts av 

Uvarov och Saveljev n å g r a tveeggade svärd av skandinavisk typ 

påträffa ts . Blott t re sablar eller eneggade långa värjor ha kommit 

i dagen, under det eljest ett 70-tal tveeggade nord iska svärd ä ro 

kända från Byssland.1 3 Endas t svärdsdoppskon (nr 32) antyder , att 

tveeggade svärd begagna t s i detta område. Det sannol ika är, att 

svärden var i t för välbehövl iga för at t offras som gravgods . Yxor 

ä ro ju van l iga re i g r ava rna , men oftast av or ienta l i ska typer, i 

Brembola och Veskovo av sådana som även nått Sverige.1 4 

Säker l igen fanns bland de tusenta ls föremål, som h i t t a t s i Vladi-

mi rg rava rna , å tski l l iga andra än de hä r nämnda, som voro av skan

dinaviskt u r s p r u n g . Emel ler t id synas fyndor terna ha y a r i t in

sk ränk t a till ett r inga antal av de 167 platser , där unde r sökn inga r 

verkstäl ldes . Här ha anförts ett dussin fyndorter, men blott 4, näm

ligen St. Brembola, Ves ' . Veskovo och Vas i lk i r ä k n a mera än ett 

eller två säkert kända skandinav iska föremål. 

Stora Brcinbola l igger 4 vers t öster om Perejas lavl , på vägen 

till Vladimir, vid den lilla floden Vell janika. Här finnes på en 

höjd, som omgives av en g rav , ett 100-tal högar och på två andra 

15 V. R a v d o n i k a s, Nadpisi i znaki na modach iz Dreprostroja (Sbor-
nik v Best Marra). 

14 T. A r n e , La Suéde et 1'Orient, sid. 201, fig. 338 och 340. Birka I. 
Tafelband, Taf. 14, 9, 10. 
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platser resp. 45 och 200 små gravhögar. På det första gravfältet in
nehöllo några gravar samanidmynt från början av 900-talet (enl. 
Spitzyn inalles 328 gravhögar). 

Ves' är en by vid floden Nerl i Perejaslavl-distriktet. Nära den 
lilla ån Irmiz' inflöde anträffades här ett gravfält med 133 högar. 

På 5 versts avstånd, sydväst om Perejaslavl, invid sjön ses byn 
Veskovo. I dess närhet finns en höjd, på vars topp lågo 279 grav
högar och längre ner 133 (enligt Spitzyn inalles 512). 

Även Gorodisce, Davidovskoje, Selebovo ligga i Perejaslavl-
distriktet. 

Byn Vasilki i Suzdaldistriktet befinner sig intill Lilla Nerl-flo-
den. Här lågo tre gravfält med inalles 291 högar. 

Perejaslavl ligger ungefär mitt emellan Moskva och Jaroslavl. 
I denna trakt synas de nordiska fornsakerna koncentrera sig. Ty
värr kan näppeligen en enda grav rekonstrueras, men det synes 
som om åtminstone kurgan 1460 vid Stora Brembola innehållit en 
väsentligen skandinavisk utstyrsel, troligen både i brand- och 
skelettgrav. 

Några säkra bevis för att en eller flera små nordiska kolonier 
legat i Vladimir-guvernementet kan ej hämtas ur det spolierade 
arkeologiska materialet. Fynden av parvis liggande ovala spänn
bucklor av tydligt skandinaviska typer bevisar dock enligt min 
uppfattning, att skandinaviska (svenska) kvinnor här blivit be
gravna. Det är också sannolikare att dessa kvinnor med sin jäm
förelsevis rika utstyrsel tillhörde ett härskande skikt än att de 
skulle ha utgjort rövade slavinnor. Nestorskrönikan omnämner ju 
varjager som härskare i Rostov och Murom redan på 800-talet, och 
det är naturligast att tänka sig, att den nordiska gravutstyrseln 
tillhört svenska män och kvinnor. Finska folk, och säkerligen även 
vesser och merier, vilka man antar ha varit de huvudsakliga in
vånarna i dessa trakter, ha i fråga om dräkter och smycken alltid 
varit mycket konservativa. Därför har jag svårt att tro, att dylika 
kvinnosmycken varit en handelsvara, frånsett pärlor, mynt, möj
ligen små hängsmycken i gestalt av runda skivor och »lunulae» 
samt bälten med beslag (de senare tillhörande den manliga utstyr
seln). Men det mesta av detta var österländskt gods, som även ham
nade i gravarna hemma i Sverige, och i Vladirairguvernementet 
kanske mest i svenskgravarna. Betraktar man exempelvis rembe-
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Fig. 2. 
Skinnväska ur grav i Vladimir-guvernementet. 

Sae en cnir d'un tombeau de Iu province de 
Vladimir. 

slagen på sid. 132 hos Spitzyn, »Vladimirskie kurgany», så skall 
man under jämförelse med Uvarovs uppgifter finna, att dessa mest 
härstamma från Veskovo och Vasilki i Perejaslavl- och Suzdal-
distrikten, möjligen även från Soksovo och Gnezdilovo i samma två 
distrikt. 

1 Uvarovs arbete »Les mériens» omtalas på flera ställen fynd av 
små väskor av läder eller tyg. Sålunda namnes en från GorodiSöe 
(grav 2591), innehållande en hopfällbar våg och 4 vikter, en från 
Ves' av tyg, innehållande några och 20 orientaliska mynt (grav 60), 
en från Surskalo (grav 633) till bevarande av en våg, en av läder 
från Selebovo (grav 85), möjligen för eldstål, en av läder från 
Isnkovo (grav 443), innehållande en liten silversked, en från ryttar-
grav vid Sok ovo (nr 76) och slutligen en väska av pressat läder, 
prydd med bronsbeslag och innehållande ett fjärdedels samanid-
mynt från 900-talet samt funnen i grav 831 vid Veskovo. Det är 
tänkbart, att somliga av dessa väskor haft samma utseende som de 
vilka funnits i Birka och annorstädes i svenska gravar,13 men de 
kunna också likna en väska, som anträffades vid Filimonovs gräv
ningar i Vladimir och som i Hist. Museet i Moskva bär Rumjantsev-
museets nummer 2923—2924 (Fig. 2). Väskan är av läder och prydd 

15 E. S ö r l i n g , Penn ingväskor från Vikingat iden, Fornvännen 1939. 
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med 7 (tidigare 9) svagt välvda bronsknappar, samt en lejonfigur 
av brons (en andra figur har fallit bort). Att döma av numret ur 
Rumjantsevmuseets samlingar är det inte omöjligt, att väskan dock 
är identisk med en av de här uppräknade, närmast den från Ves
kovo, så mycket mera som Spitzyn i sin uppräkning av olika gräv
ningar i Vladimirområdet alls ej nämner Filimonov. Väskor ha sä
kerligen ofta använts till förvaring av vågar och vikter, om man 
ej hade bronsaskar. Uvarov uppräknar minst 14 fynd av vågar och 
ytterligare en hel del av vikter från Vladimir. 

Föremålen av skandinaviskt ursprung i Vladimir-gravarna till
höra 900-talet eller de första decennierna av 1000-talet, och flerta
let, särskilt de äldre, äro hittade i brandgravar. Tyvärr är det med 
hänsyn till greve Uvarovs grävningssätt m. m. ganska fruktlöst 
att spekulera över hur, när och på vilka vägar de första slaverna 
ryckte in i Vladimirdislriktet och i vilket förhållande de stodo 
till finnar och svenskar. Det förra gäller även om svenskarnas 
uppträdande. Jag skulle dock icke hålla för otroligt, att en del 
byar eller gårdar i Perejaslavldistriktet voro ett slags förläningar 
till svenska hirdmän, som voro underställda de nordiska hövdin
garna i Murom, Rostov eller annorstädes. Jag tänker då på, huru-
ledes en hel del byar i Ryssland enligt Max Vasmers och Elena 
Rydzewskajas10 forskningar synas vara uppkallade efter nordbor. 
Så är icke fallet med de fyndorter, som här nämnts i Perejaslavl-
och Suzdalområdena. Men man vet ju heller inte, om ej andra ur
sprungligen nordiska ortsnamn finnas eller funnits i dessa trakter. 

16 M. V a s m e r , Wikingerspuren in Russland (Sitzungsber. d. preuss. 
Akad. der Wissensch., phil.-hist. Kl. 1931 XXIV). E. R y d z o v s k a j a, 
K. varjazskomu voprosu I, II (Izvostija Akademii nauk SSSR po OÖn, 
1931, h. 7 och 8). 
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R E S U M É 

T. J A R N E : Déconvertes d'objets suédois dans la province de 
Vladimir, Russie. 

Entré 1851 et 1854 le comte A. 8. Ouvaroff et P. S. Savelieff exécutérent 
des fouilles dans la province de Vladimir. Plus de 7 000 kourganes turent 
fouilles, malheureusement avec pcu de precision. Il est impossible de re-
constituer exactement le conlenu dun seul tombeau. 

D'aprés le comte Ouvaroff, les tombeaux ont appartenu aux Mériens, 
peuplade finnoise. A. Spitzyn les considérait comme appartenant aux 
Kriviées, une tribu slave qui a colonisé le centre de la Russie ct qui 
venait de Smolensk. Il jugeait cepcndant qu'un certain nombro des objets 
trouvés étaient d'origine scandinave. 

L'auteur a étudié ees objets dans le musée historique de Moscou et a 
fait de son raieux pour en déterminer la provonance. La plupart pro-
viennent des villages de Grande Brembola, Ves' et Veskovo dans le 
district de Peroiaslavl et de Vasilki dans lo district de Souzdal. Il est 
possible que certains villages ou manoirs formaient des fiefs distribués 
aux guerriers variagues subordonnés aux chefs nordiques de Rostov, de 
Mourom etc. dont paris la ehroniquo do Nestor. 


