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SMÄRRE MEDDELANDEN 

GRÄVNINGARNA I KHAZARFÄSTNINGEN SARKEL1 

Bland khazarernas huvudorter omtalas av byzantinska författare uppre 
pade gånger fästningen Sarkel. Kejsar Konstantin Porfyrogennetos säger i 
sitt arbete »do administrande impcrio»: »peöenegernas boplatser sträcka sig 
ända till Sarkel, khazarernas fästning, i vilken sitta krigare, som årligen 
ombytas. Sarkel betyder hos dem så mycket som 'Vita huset'. Från Donau 
till Vita huset är det 60 dagsresor». Theophanes berättar: >Vid samma tid 
skickade khanen och begen av Khazarien sändebud till kejsar Theophilos 
med begäran att han skulle bygga upp åt dem fästningen Sarkel, som den 
kallas. Detta betyder så mycket som »Vita huset»; den ligger vid Don, som 
skiljer pecenegcrna pä den ena sidan och khazarerna på den andra.»1 Det 
är känt (genom skriftställaren Kedrenos) att den byzantinske kejsaren 
efterkom khazarkhanens begäran; spatarokandidaten Petrona Kamatir av
seglade med några fartyg till Chersones och vidare uppför Tanais-Don, där 
han på cn lämplig plats lät uppföra den äskade fästningen. Då naturlig sten 
saknades, lät han bränna tegel och tillverkade murbruk. Så byggdes Sarkel, 
troligen någon gång mellan åren 834 och 837. 

Vid denna tid underhöll Bysanz vänskapliga förbindelser med det kha-
zariska kaganatet — de hade en gemensam fiende i araberna, och för båda 
kunde Sarkel utgöra en fast skyddsvall mot de österifrån framträngande 
nomadfolken. Sannolikt hade pecenegerna redan brutit in i Svarta Havs
området och framför sig drivit madjarerna, sora enligt Artamonov om
kring 830 synas ha överskridit Dnjepr och från »Lebedia» intågat i »Atel-
kuzu». Ungerska forskare hysa en annan mening ifråga om sistnämnda 
datering, som de anse flera årtionden för tidig. 

Både historiska och arkeologiska förhållanden göra sannolikt, att svenska 
köpmän och vikingar under 800-talets förra hälft eller mitt gjorde 
direkt bekantskap med khazarväldet. För över 30 år sedan framkastade 
jag något lättsinnigt den hypotesen, att det khazariska Sarkel givit upp
hov till namnet Serkland, vilket förekommer på några av de runstenar, 
som restes över den frejdade vikingahövdingen Ingvars följeslagare. Det 
finnes också andra möjligheter att förklara namnet. Hur som helst, det bör 
dock vara av ett visst intresse att ta kännedom om de undersökningar, 

1 N. I. A r t a m o n o v , Sarkel i nekotorye drugie ukreplenija sev.-zap. 
Chazarii (Sovjetskaja Archeologija VI, 1940). 

1 D i e t e r i c h, Byzantinische Quellen zur Länder- und Völkerkunde II, 
sid. 50. 
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Fig. 1. Plan över khazarfästningen Sarkel vid Donfloden. 
Plan ot the Khazar fortress of Sarkel on the River Don. 

som under de senaste åren utförts av ryska arkeologer på den plats där 
Sarkel antas ha varit beläget. Historieskrivaren Karamsin förmenade, att 
Sarkel borde sökas där varest avståndet mellan Don och Volga är kortast, 
mon Ch. Popoff anses ha träffat det riktiga, då han förlagt Sarkel längre 
söderut till trakten av Tsyraljanskaja Stanitsa på vänstra sidan av floden 
Don i Rostovdistriktet. Tillfälliga fynd liksom även grävningar utförda 
av V. Sizov och N. Veselovskij gjorde sannolikt, att en gorodisce (bygde
borg) på denna plats haft slavisk befolkning under 1000-talet och kanske 
tillkommit redan på 800-talet som khazarisk fästning. För att vinna full 
klarhet i denna fråga igångsattes av Akademien för den materiella kul
turens historia en rad grävningar under åren 1927—29 och 1934—36. 

Borglämningen ligger i Dondalen, numera omkring 4 km från flodens 
fåra, men dess bas sköljdes ursprungligen av strömmen. Av en flodkrök-
ning bildades ett näs, på vilket fästningen byggdes. En djup och bred 
tvärgående grav skiljer fästningsområdet på näset från det övriga landet, 
och innanför denna grav sträcker sig en lång vall (tig. 1). 

Det inre området omfattar omkring 18 hektar, men blott 3 hektar har 
varit bebyggda, av kulturlagret att döma. Detta bebyggda område bildar 
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en trapezoid eller snarare en rektangel med längdaxeln i nv—so och lig
ger bortåt 2 m högre än den omgivande marken. Den från floden längst 
bort liggande sydvästra sidan av rektangeln har också varit begränsad av 
en grav. Den omtalade förhöjningen beror på en anhopning av byggnads-
ruiner, köksavfall m. m. Fästningen har omgivits av en tegelmur. Dess 
längd var 180 m, bredden 125 m. I hörnen funnos stora fyrkantiga torn 
med 7,90 m:s sida och den tillstötande muren med en tjocklek av 3,70 m. 
Förmodligen voro andra torn anbragta längs murarna. Dessa voro upp
förda direkt på marken av fyrkantiga tegel, 24X24X6 cm. Teglen 
voro ofta märkta med geometriskt schematiserade framställningar av 
människor och djur. Det anmärkes, att murbrukets tjocklek mellan 
de horisontala lagen av tegel ej översteg 3 å 4 cm, under det att den 
i byzantinska byggnader vanligen är tjockare än teglet. Inte heller 
förekom den för byzantinska byggnader karakteristiska omväxlingen 
av tegel- och stenlag. Mera undantagsvis anträffades större tegel med 
29 å 30 cm:s sida och upp till 7 cm tjocka. De byzantinska teglen 
pläga vara mindre men tjockare, och M. I. Artamonov som skildrar 
utgrävningarna av Sarkel, gör också uppmärksam på den likhet, som dess 
tegel visa med teglen i tatariska och bulgariska byggnader vid Volga och 
vidare med sådana i Centralasien. 

Inom fästningsmurarna funnos ytterligare andra tegelbyggnader, som 
delvis voro lätt åtkomliga men också svårstuderade tack vare det förstö
relsearbete, som folket i trakten utfört, då de hämtat tegel för sina pri
vatbehov. Man tror t. o. m. att i fästningens mitt funnits en kyrka att 
döma av marmorkolonner och korsprydda kapital.3 I husen funnos trä
bjälkar, som täckts av trägolv. Husen eller rummen voro av små dimen
sioner. 

Det tros, att invånarantalet i början var ringa, ty fynden från 800-talet 
äro fåtaliga. Tyvärr omtalar inte Artamonov, varuti de bestå. Det var 
inget stort område, som under denna äldsta period var bebyggt inom fäst
ningsmurarna. Men där behövde ju bara i fredstider rymmas en garnison 
av 300 man, som i krig kunde utökas, och därvid fick manskapet för
läggas i tält utanför fästningen, men innanför vallen. 

På 900-talet förlorade fästningen sin ursprungliga betydelse, och vid 
sidan av dess i ruiner fallande murar uppstodo talrika andra byggnader 
av trä och lera. Härvid kom även det äldre teglet till användning, särskilt 
vid uppförandet av eldstäder och som golvbeläggning. Detta framgår av 
att gammalt murbruk fasthänger vid teglen. Talrika hålor i marken tjä
nade till förvaringsrum för säd, varav förkolnade korn hittades. Kvarn
stenar anträffades i stort antal och vidare en plogbill. Utom av jordbruk 
livnärde man sig av boskapsskötsel, fiske och jakt. 

3 Man erinrar sig i detta sammanhang att don slaviske aposteln Kons-
tantin-Cyrillus, omkring 840 — alltså några år efter fästningsbyggandet i 
Sarkel — företog en missionsresa till khazarerna. Ingenting vore natur
ligare än att han vid detta tillfälle uppsökte Sarkel och att initiativet till 
kyrkobyggande togs redan då. 
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Bland fynden omtalas prydnader av metall, lerkärl och föremål av ben 
och sten, tyvärr ej närmare beskrivna och utan avbildningar, varför man 
ej kan bedöma, huruvida den kronologiska bestämningen är fullt riktig. 
Särskilt är det som sagt beklagligt, att man ingenting närmare får veta 
om 800-talsföremålen! Det är möjligt, att Artamonov, uppsatsens författa
re, går närmare in på denna sak i sina föregående arbeten: Oiierki drev-
njeisej istorii chazar (översikt över khazarernas äldsta historia), 1936, och 
»Srednevjekovyje poselenija na niznem Donu, 1935» (medeltida bebyggelse 
vid nedre Don). 

Om fästningen byggdes med hjälp av byzantinare, var deras roll tyd
ligen endast rådgivande. Teglet tillverkades av inhemska arbetare. Tegel 
med 24 eras sida har jag själv påträffat i Shah Tepé, men tjockleken var 
där blott 3,7 cm. Detta tegel härrörde från tiden omkring 800 och något 
senare, alltså från Sarkels förmodade byggnadstid. Den kvadratiska tegel-
formen fortlevde sedan i de tatariska byggnaderna från 1200- och 1300-
talen, som jag själv kunnat konstatera vid undersökningar av en stads
lämning nära Volga norr om Astrachan. 

Av den omständigheten, att Sarkel på 900-talet förvandlats till ett fred
ligt obefäst samhälle, liksom av andra omständigheter drar författaren den 
slutsatsen, att Khazarrikets gränser då förflyttats långt bort från Sarkel 
ooh nedre Don. 

Andra borgar från Sarkels äldsta period, byggda av kalksten, äro kända 
från Don- och Donetsområdet, t. ex. Majatskoje gorodisée och Verchneje 
Saltovo-borgen. Den senare ligger nära ett stort gravfält, sora måste be
traktas som »khazariskt» och härrör från ca 800 e. Kr. Jag är emellertid 
ej övertygad om att de i borgen funna amfororna äro från samma tid. Möj
ligen härröra de från tatartiden. Dessa borgar anser författaren ha till
kommit, icke till försvar mot yttre fiender utan som tillhåll för feodal
furstar, som från dessa centra behärskade den omgivande befolkningen. 
Dylika antaganden göras ofta i sovjetrysk forskning med utgående från 
en gängse teori om ett »feodalt» utvecklingsstadium. 

Emellertid hyser författaren inget tvivel om, att befolkningen i nedre 
Donområdet och i Verchneje-Saltovo tillhörde en och samma kulturella 
och etniska miljö. En ursprungligen sarmatisk befolkning har påverkats 
av bulgar-khazariska folk, och kulturen kan därför benämnas efter de 
politiskt härskande khazarerna. Bärarna av Verchneje-Saltovo-kulturen 
framträda emellertid stundom i de litterära källorna under sitt gamla 
namn acii eller jaci ( = osseter, avkomlingar av de forna sarmaterna). 

T. J. Arne. 


