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1iysdmds uppkomst --- en tredje sthdpmh*
Oversattning frin ryska av Hans Magnusson.

á. Histiofisk genomskinlighet: ett exempel f r i n i dag

Vad säger oss kallorna om vår - eller vår nästas -: fjarrana förflutna? För att
börja med det kanda: vad säger de om vår egen tid? Om en och samma f6reteelse - helt slika saker, givetvis. For att ta ett bombrykande firskt exempel: i
Afghanistan kampar sovjetiska trupper, tillsammans med afghanska regeringsstyrkor, mot afghanska upprorsman. Laget definieras på tv&sätt, huvudsakligen:
1) Den officiella afghanska och sovjetiska versionen är, att de sovjetiska
trupperna inbjudits av den afghanska regimen i Kabul f ~ att
r hjälpa till att s%&
ner ett uppror av reaktionära "banditer". De sovjetiska styrkorna ar d& enbart
för att återuppratta och säkra Biagn och ordning. De har ingen egen makt eller
funktion som ar oberoende av den afghanska regeringen.
2) Motpartens och Västs version är den, att de sovjetiska trupperna helt enkelt har Mrtagit Afghanistmui: de mördade den sittande kommunistiske presidenten, tillsatte en ny (som de haft med sig) och ockuperade Bandet, i det de h611
den afghanska armén under kontroll och utnämnde sovjetiska "rådgivare9' till
att kontrollera alla led i statssppparspten. Den afghanska segimen ar en %itenklick
quislingar, sovjetiska marionetter.
Ungefar sk definieras situationen i ett och samma Band utifrgn ti11gangliga
kalPor i massupplysningens, telekommunikationens och detaljinformationens
tjugonde bhundrade. De b8da versionerna utesluter varandra.
Vilken B den ratta, den ena eller den andra? Eller hellre: b8da och ingen?
För det frPrsta - båda versionerna är ssarnnsa, såvtil d m ena som den andra, för
de egna anhängarna. Detta är inte menat som niigon ordvrängning, utom eventuellt i riktning mot en grundläggande precisering: aPB sanning 5Ps mansklig, fastlagd av ögonen som ser och tänkandet som analyserar - genom givna begrepp
inom en given smhällelig kontext. Sarskilt påtagligt ar detta just i fallet med
*Föredrag p&svensk-sovjetiska historikersymposiet vid Lunds Universitet 14-B8/4 1980. Bearbetat for Sovjetunionens Vetenskapsakademi och (isynnerhet första delen) Lpcandia.
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samhälleliga frågor (sociala, politislta, ekonomiska, psykdogiska, historiska).
Det vi benamner objektivt ar intersubjektivt, och gruppen av subjekt som sanningen ar 99inier99
(mellan) omfattar ideale, men endast ideale, teoretiskt, alja
m3nnEskor. I praktiken kommer grupp att stå mot grupp, intersubjektiv övertygelse mot intersubjektiv övertygelse.
Banalt, kan hända. Men det banala ar banalt just såtillvida, att det Ilgger så
nära sanningen: det lappar över, tacker den, snarare än att uttömma den. Vad
finns det att uttömma här i sh fall? Dualiteten i det att en given åskådning inte
endast ar (tauto%ogis8tt)
"sann" f6r de egna, men att den &rsann i betydelsen att
den finns, &ren de8 av det totala, mots2gelsefyllda landskapet - och att krångliga, motsägelsefyllda kalllor helt enkelt kan reflektera detta mer eller mindre
troget, antingen det ar Nestorskrönikan om det aIdsta Ryssland eller massinformation om senaste nytt i Afghanistan.
En f6rsta reflektion: tidigare tiders historiker har sökt och funnit kex. Nestorskrönikans "tendens". Både normmistiska och antinormanistiska historiker har glatt skrivit om den dynastisk-Begltimerande "tendensen" (och de antinormarnisliska har tillfogat att 99tendensen99
till att framhäva nordborna i krönikan egentligen ar en antibysantinsk "tendens"). Detta ar att undervardera
både Nestor och hans samtid. Det ar att underskatta både den teoretiska mojligheten att Nestor och hans likar samvetsgrant kunde registrera och föra vidare
till vår kunskap två (eller flera) 99tendenser9',och de konkreta ställen i Nestorskrönikan som passar in pA en sådan tolkning.
En andra reflektion: när vi st2lls inf8r en rnangd information som vi inte personligen kan kontroBBera (hur ofta kan vi det?) och som presenterar eller ger utrymme fair två eller flera oförenliga "sanningar9' (och det gör Nestorskrönikm
111%och Afghanistan 1981), d&g6r vi bast i att söka f ~ r e n adem, eller det av
dem vi kan förena, 1 en tredje, "underliggande" version. Med avseende på Afghanistan kunde den omfatta teex. fisljande punkter i
1) Afghanistan var tidigare ett kongPomerat av olika stammar med starkt
klan- och stammedvetande, men utan natPonePB gemensjcap.
2) D6 de främmande trupperna ryckte in i Afghanistan uppgav de att de var
inbjudna av makthavarna i den framsta staden där.
3) Medan de olika stamfolken i Afghanistan nog var vana vid att bgra och
bruka vapen, var f6rbanden från norr en reguljär (heltids-), specialtranad,
tungt utrustad kast av elitkrigare - bättre disciplinerade, med större sammanhgllning an varje fraktion i det Afghanistan de kom till,
4) Innan krigarna frAn norr kom var Kabul praglat av kupper, inre omvalvningar, instabfitet - och detta var grunden till interventionen och den s.k. "inbjudanq9,
5 ) De som var direkt, aktivt engagerade i"ör eller emot harskarskiktet i Kabui
före interventionen norrifrån var relativt få - och hade sjalv ggrna en social
elitkaraktär. Det är klart att det bland dem fanns folk som kunde tankas inbjuda manskap frin norr, f8r att bekiålh dPer eventuellt ertivra makten och forcera
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sina respektive intressen av att omforma samhället i Afghmistan. Ja, manskap
från norr hade faktiskt varit stationerat dar i mindre antal förut.
6 ) Den etablerade norr-vanliga eliten i Kabul höll p i att förlora makten. En
fraktion ("den goda tvian") inom eliten erkände detta och behovet av drastiska itgarder bide mot den makthavande fraktionen nummer ett och mot regimens motstandare eljest i Afghanistan. Det samma erkandes i norr, och interventionen kom. ( h n a r s , om inte en förlust hade varit i sikte, skulle norr och
dess vanner försökt att sakra sina intressen på ett mindre drastiskt, riskabelt
och kravande s2tt an genom fasta garnisoner och brandskattning av landet.)
7) Fraktion tv&blev hjälpt t21 makten genom interventionen, och den inre instabiliteten, med utrensningar och arresteringar, fortsatte. De afghanska makthavarna blev nu identifierade med sina f r h m a n d e allierade p&ett alldeles nytt,
intimt satt. De blev utpekade som 'marionetter" av sina motstandare - och
upplevde nya splittringar. Att patagligt inte kunna stå p5 egna ben, att behöva
skyddas av frammande trupper mot sina egna Bandsman, verkar aldrig fFkPrtroendeingivande.
8) Interventionen förfelar s3edes sina afghanska anhangares mall och undergräver deras position. Afghanerna polariseras i dem som &remot sch dem som
ar benägna eller tvungna (taex.i armén) att samarbeta med de frammande från
norr.
9) Genom denna polarisering (i hat/uppslutning) sker en nationell fokusering
och en nation skapas.
10) Den främmande aktionen inverkar inte bara på Afghanistan, utan ocksa i
andra omgången p i de fraimmande själva och på deras samhälle.
En tredje reflektion: vi kan byta orden "Kabul" och "Afghanistan" ovan
med 'Novgorod9 och "Novgorodområdet" eller "Norra Ryssland9', 8980talet med andra halfeen av 800-talet, och f&en möjlig "tredje tolkning9' &ven
dar. (Det vore en historiens ironi om Sovjetunionen, utan att skönja dialektiken
i en historisk process, var "dömd att upprepa den".)
Vid inventeringen av det förflutna - och framtiden - bör ingen möjlighet
lämnas caprbvad. Enligt marxistisk metod söker vi forst fram de möjliga komponenterna och motsattninigarna dem emellan inom 800-talets Nordryssland,
innan vi på grundvd av källorna funderar Pitet över hur en rimlig utveckling av
dessa motsattningar i Novgorodomrkdet eventuellt kunde leda till en forsta början på eri rysk stat, dvs. över stamnivån.
Det slumpar sig här s& att vi inte bara förfogar bver en teoretisk 99tredje
vagg9,utan ocksi kan och bör bbrja med att identifiera, inte tvi, utan tre
ekologiska/geografiskas ekonomiska, etniska och kulturella komponenter. Den
normanistiska skolan av historiker har framhävt en komponent, nordborna,
R a m a r en annan, slaverna. Den antinormanistiska skolan har BpamhB1BP.é slavernas byggande roll, med nordborna som bokstavligt talat kronan p&verket.
Vi har emellertid nu tP11 fbrfogande ett rikhaltigt material, i synnerhet som resultat av sovjetiska etnografers, arkeologers och andra specidisters arbete, vil-
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ket kamhanda inte beaktats noggrant nog med avseende p& frågan om uppkomsten av Rus' - eller dess bakgrundskonflikter. I det sammanhanget kan
det gal fullaste ailvar havdas, att vi i viss mån måste opponera oss mot s2vaB normanismen som antinormanismen: denna debatt har sin egen historia, med politiska övertoner genom 250 Ar, och dessa övertoner kan Batt medverka till att
dampade signaler frin verkligt avlägsna tider - avlägsna för O S S inte minst psykologiskt - blir undertoner som överröstas. De passar inte nödvadigtvis in i
en normanistisk-antinormanistiskstruktur. Enligt min uppf61etnirig har också
darfor tiden för sidana tvister och konfrontationer löpt uh. (Får vi i fortsattningen inte tre skolor, riskerar vi åtminstone att få, hm, två och en halv.)
Saken ar den, att man på möten och symposier kring 'hormanist"problemet eller "Rus' "-problemet hittills har kant, eller ratare sagt, man har
infe kant men borde ha kant:

Förvisso finns det ingen brist p& goda, djuplodande specialarbeten om dessa
folk och deras ferflutna - fr&nmycket skickliga sovjetiska arkeologers och antropologers, etnografers, folkloristers och lingvisters hand. Fairvisso uppskattades östers~öfinnaunasroll i bildandet av det gammalryska folket av de sovjetiska etnografernas nestor S P Tolstoj (i polemik mot D K Zelenin). Förvisso
övervarderades deras roll av den på 1920-30-taletinflytelserike historikern M N
Pokrovskij, nar han hävdade att "80 '70av blodetq9i ryssarnas zldror var finskt,
Förvisso sags det fortfarande schablonmässigt, att "också" finska stammar tog
del i den slaviska smhalls- och statsbPPdningsprocessean - men oftast utan niagon som helst precisering av hur, n&, varfair, vem ibland dem och var. Den
"roll" de far, om de får någon, ar passiv, obestalmd, P stort sett intets-ande
generell.
Nar en sovjetisk historiker 1974 skriver P tidskriften Voprosy Istorii, att varjagerna måste betraktas som kelter pA grund av att man upptackt sthirre mangder skandinaviska fynd i Gnëzdovo-gravfältet an man tidigare antagit,l så vittnar detta inte bara om en extrem anti-normanism hos ferfattaren, som kraver
- och föredrar - att kelterna dyker upp i Rus9 och ersatter de skandinaviska
varjagerna, Man frapperas också av den totala avsaknaden, ens i egenskap av
statister, av östersjöfinnar, trots att dessa ju bevisligen fanns på plats, szlväl i
det forntida Rus9 som mitt framfer ögonen p i denne historiker, till skillnad
frfin de spöklika kelterna.
Denna frånvaro av östersjöfinnar ar typisk för både sovjetiska och skandinaviska historiska verk. Lait oss notera uppfattningen, hos den sovjetiske historikern PaSuto, att "de akta urinnevånarna var lav er''.^ NaturBigtvis, och det alr
klart faststallt genom toponymer och gravskick, utgjordes urbefolkningen norr
om Daugava - västra Dvina - Oka av finska folkslag och stamma^.^ Detta
faktum är givetvis v&lk&ntför alla sovjetiska historiker. Men det f6rsvinaner
&tt, tillsammans med dasmed sammankopplade perspektiv, nar materialet
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sammanställs och utformas med en önskan - i sig historiskt lattbegriplig - att
göra sig kvitt normanismens i mycket aratislaviska innehall.
Till och med hos en kännare av ett av dessa finska folkslag, vepserna (Nestorskrönikans Ves9),märker man en benägenhet att tillskriva dem en oförmiga
till självstandig ekonomisk och politisk verksamhet. "Det &K svårt att förestailla
sig", skriver V Pimenov, "att glaspärlor från Framire Asien i stora mängder
skulle ha nått fram till Ves' endast genom direkt, of6rmedlad byteshandel.
Mest sannolikt har dde fornnyska befolkningen fungerat som mellanhand i detta utbyte. Denna omständighet torde tjäna som tillracklig grundval f68 att havda, att slavisk-vepsisk kulturkontakt agde rum ... redan på 800-900-talet. Redan själva bruket med gravsättning i gravhögar ... kan möjligen i viss utstrackning vittna om slaviskt
Och 521 vidare. Naturligtvis kan inte en p i
l6sa grunder baserd vardering tjäna som bevis (eller "grundval") för wagonting. Har förkastas även Ves' (vepsernas) deltagande i utformandet av den
fornryska staten som ett påhitt av Nestor. Betraffgnde glasparlorna, som för
övrigt nämns i Staraja kadoga i ett tillägg till Nestorskrönikan under 11Id5, så
talar flera islamiska kaP%orom en direkt handel mellan den is85amiska vadden
och vepserna via Bulgar vid Volga, sch en av dem (al-Marvazá)berättar i en
sallsynt uppräkning av bulgariska varor om frakt'av klädes- (dvs. pynt) f6rem&l.6Ti11frågan om gravsättning i gravhögar kommer vi att återvända senare.
Ytterligare ett exempel p& detta f6rbiseende av Ves9:flera ganger sägs det av
D S LichaGëv, att Beloozero beboddes av Me~-ja.~
Låt oss anföra ett finskt exempel p&vad vi uppfattar som underskattning av
den fornvepsiska rollen i norr. Om ett fynd från LuEstari i VBst-Finland skriver
Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander: "Liknande elddon har hittats i Norge, i Hedeby, i Gnëzdovo och vid Perm9.' Elddonen fran Perm9dateras till andra W l f ten av goo-talet, de finska och norska fynden till andra halften av 900- och
11000-talet. "Vi saknar en l%nk,som skulle Prunna ge oss möjlighet att tala om
ett gemensamt ursprung hos de finska elddonen och de elddon som hittats i öste~.~?
Låt oss anföra ett finskt exempel på vad kan uppfattas som underskattning
av den fornvepsiska rollen i norr. Om ett fynd frin Luistari i Väst-Finland skriver Pirkko-Eiisa Lehtosalo-Hilander: "Liknande elddon &sar hittats P Norge, i
Hedeby, i Gnezdovo och vid Perm9." Elddonen från Perm9 dateras till andra
hälften av $00-talet, de finska och norska fynden eP11 (första hälften av) 900talet. "Vi saknar en länk, som skulle kunna ge oss möjlighet att tala om ett gemensamt ursprung hos de finska elddonen och d e elddon som hittats i 6ster.998
"The Birka traders brsught the type westwards from the Varangian district
to the south o f Lake Ladoga, whlther it had probably come from a production
centre in the Kama district," lyder en ItPassPkst normanistisk t ~ l k n i n gMan
:~
miste helt till Sverige efter farklarang! Hos Lehtosalo-Hilan& heter det r2tt
nog att finnar tog del i bevegelsen mot Bster: 99B%ev
verkligen finnarna roligt slttande kvar, gå samma tiden som skandinaverna genomf6rde sina ekspeditioner
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i öster?"1° Men en annan möjlighet beaktas inte alls: att folk i och från öster inte blev 99r08igtsittande kvar". Det breda baltet av ortsnamn på Veps- genom
det inre av Finland - fram till bredvid Luistari - ar ett prov." Ett annat ar alla de föremål som hittats i Nord-Norge, Nord-Sverige och Finland med prägel
vepsiskt-relaterad utseende - vi%av sydöstra Eadogaområdet, med 99tjudskt979
kel bör sammanstalls med de lapska sagnerna om h d 9 , " e u ~ d " . ' ~
Det alp intressant att notera, att det just i dessa sagrner flera ghger talas om elddon från
Cud9 l 3
Det finns gott om exempel p6 fbrvrgngda normanistiska tolkningar av tjudska företeelser. Man kan t.ex. namna den ber6Pmde arkeologen Holger k b mans bok "Svear i österviking", dar gravhaigarna P Eadogaområdet utan magra
som helst reservationer tillskrivs svearna.14 Vi kan scks6 referera till Gustaf
HaBBström, som frankt drar slutsatsen att de saregna föremål från de lapska
offerplatserna, som måste erkannas vara fornvelpsiska, tjudska, "endast kan ha
förts dit av svenska köpman fran Birka".'S Eller Påt oss ta A Tallgren, som menar att "rekomsten av tjradska föremål .B ingeamanland och Finland sannolikt
aih en fbljd av de varjagiska köpmannens verksamket.16
Vilken ny bild %rdet Q& istallet som avtecknar sig?
~

]En ny konception traider fram genom sammanst2llnlng och wflolkning av

skriftliga kallor, i $ersta hand islamska, satta i relation till arkeologiska, språkvetenskapliga, runtropologiska och etnografiska data. Ett mycket rikhaltigt material om vepsernas etnokulturella historia har redan samlats in av V Pimenov.
Bet finns också Piraktiga kompletterande data bekraffande vepserna och deras
roll i LavoloC9e.Det stammer inte alls, som Carl F Meinander och Man Rsss
pisthr, att 9 9 v b akunskaper om bjarmerwa grundar sig ngstan uteslutande p i de
islandska sagorna9'.l7 Islamiska kallor, med början fran ibn-Fadlgrn, lokaliserar
WisiU eller k , dvs. vepserna, tB11 eller rentav norr om VyEegda - Perm' samt
(al-BirUni) vid Velikij Ustjug.l8 Det ar tillrackligt att jamföra Saxss ord om Biarmia "Ulterior", dar det finns klippor, evig snö, breda, strida floder osv.,
med hans uppgift om den markliga "Visinnus, som bor på den snötackta klappan, i Bslra periferin av Rus' ".l9 Man kan ocksa namna utgrWnPngsresuBtaten
frhn gravfälten i GCi19kos', Yd2yg9ëB' och sojnat i Komi-omridet, samt från
gravfaltet i Senkursk-distriktet vid floden Vaga, vilket beskrivs som "det första
kanda gravminnesm2rket över krbnikans ZavoloE9sksqjac u d 9 " ."
På grhindval aven av andra uppgifter, och framför allt p&informationen som
helhet, ter det sig nu mBjligt att med bestamdhet identifiera ZavoBoE'skaja Cudq
med Ves', med de forna vepserna, som levde B ett 99bakland99,
1 99periferin"vilket ordet Perm', eller P e r m a a p& vepsiska, betyder2', sch som termen
ZavoloE9eantyder2" och som levererade dyrbara skinn och valrossbetar, "tinki9"23 till den islamiska Viirlden.
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Områdena soni beboddes av de faitaliga vepserna, hitflyttade före B<are%ernas
och ryssarnas ankomst - fran Ladoga till KandalakSaviken, från Tichvin vid
Novgorod över BePoozero till foten av Uralbergen - var lika stora som hela
Skandinavien. Odemarkerna som de fardades genom kallas annu för
"tajbola", av det vepsiska iajbalo, "vag" .24 H östra delen av dessa vidsträckta
regioner levde komi - ordet f6r komi "Zyrjane", liksom "Perm9 ", "'permjane" (och för övrigt aven rot$>dvs. "ryssar" hos korni), etymologiseras på basis
av östersjöfinskan resp. vepsis8tan, och betyder iterigen "utkant",
Norr dairom fanns ugriska stammar och samojeder-nentser. Dessutom exploaterade vepserna den lapska befolkningen anda upp t l l Norges
granser nordost om Trondheim och till Finnmarkskusten. Om detta vittnar
fynd av föremål, stammande från Eadogaonnr&det, Perm9,Bulgar och den islamiska världen, liksom aven toponymin och lapska siigner - om "Cudde",
"Cudbe9', om "höga hattar", om "hundansikten" och till och med om StaBlo.
Om nu Perm', Biarmla, ZavoBoi2'e utgör vegsernas uppland, var finns da deras framre positioner söderut? Och om termen ZavoloE9skajah d 9inte bar n&gon karaktär av samlingsnamn, omfattande olika stammar, hur blir det dai med
det ofta patraffade resonemanget att termen &d9 används "till och med om
volgafinn~arna- Merja"? "Chud - a common name of Finno Ugric tribes in
ancient Russian annals", sags
4. Qsterg6finnar~aa:Volga (öst)

II Rostov Velikij återfinns under medeltiden en tjerdsk stadsdel, "Chsdskoj konec9', och det var inte någon silllsynthet, att den högste kristne gudstjainstfijrrättaren i staden "val behgrskade tjudska spraket" ( " & ~ i s k i j jazyk dobre
~rnejaSe").~'Om,som det förefaller, dessa kallor avser Merjabefolkningen (och
inte Rostovs förbindelser norrut, varifrån palsverk levererades), och om bosattningar av 9'cud99 9 till och med fixeras av medeltida skriftliga lcallor i MesCeras
lågland nara Moskva28,så uppstår fragan: frin vilken rimligtvis inte alltför avPagsen region har denna godtyckliga anvandning av termen BSamtktts?
Hiir refereras tiPP E A RJabPnPns artikel "Tjiadska stammar i det forna Rus9
enligt arkeologiska data": "Norr om de v8adimirska Merjas territorium, i trakten av Kostrorna, kanner vi till en andra gravhBgsregion med starka tjudskg ttraditioner ... Med avseende p i sardragen i den materiella kulturen skiljer sig
flwno-ugrerna i Volga-trakterna vid Kosiroma Btraftigt fran de vladimirska
Merja. H deras fornminnen saknas (med få undantag) Bikartade typer av fornfynd. Arkeologiskt ar detta på det hela taget en helt annan bildning än det
Merja, som lokaliseras enligt krönikan, en bildning som av en rad tecken att döma narmar sig mera nordliga, nordvästliga och nordBstliga grupper av den
tjudslta befolkningen. Lokala hydronyaniska och toponymiska data tyder emellertid p i att finno-ugrerna vid Kostroma skulle ha hört till Merjastarnf8rbundet." Men p&annat staille i samma artikel postuleras "en överflytt-
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ning av vissa grupper av ingrer, voter och sannolikt även vepser till Kostroma
vid Volga". Och i Rjabinins licentiatavhandlirmg anmarks, att "den 'EudsPta9
kulturen har avslöjar en betydande nbhet till Ves'kult~ren."~~
Just i Kostroma-trakten existera lokala benämningar på bosattningar av tya ~ finns
~ . ocksi medeltida upppen Gud', @udca, Cudinevo och ~ u c h l ~ mDet
gifter om ett Gud' i närheten av GaliC-Merskij, norr om Kostroma, och vid
~uchloma3*.Omedelbart norr om Kostsoma, vid Grjazovec, Ceregovec,
Nikolvskoch Galit-Merskilj, dalr bifloder till floden Suchona rinner f r m , stö~ ~ . namnen Grjazoter man på vepsiskt ordförråd och vegsisk h o p ~ n y r n i (S~allva
vec och Cerepo-vec lär vara bildade utifran - veps, - ves9.) H k börjas också
vattenleden Suchona - Norra Dvina - VyCegda, där ZavoBoE9skajaGud9,de
arabiska författarnas Wisii, h&skade. Omedelbart söder om Kostroma ligger
de gamla statsbildningscentra Suzda19 och Vlladirnir, och Bitet längre västereat
Rostsv. Just genom Kostroma gick den naturliga farleden mellan dem och
%avoPoC9e9
Bjarmaland, sommar som vinter. Det finns också historiska vittnesbörd om flodvägen tvärs Igenom ZavoloZ9emellan Norra Dvinas mynning och
SuzdaP9 (al-Idrasi ca 1150, norrmannen Qgmundr från Spånheim 1222, von
Herberstein 1549)33.Det är är vidare anmairkningsvärt satt de suzddska furstar~ ~ , makt hade sinn
na Par härstamma frin furstar i Hailogaland ( N ~ r d n o r g e )vans
upprinnelse i exploatering av lappa~na3~.
Under medeltiden hörde Kolahalvön
och dess vitahavskust (Terskij bereg) till Norge, och av nyligen analyserat material framgår, att furstarna i Suzdal' hade en del urgamla rättigheter och rnonopol p&vissa platser efter Terskij bereg36.
Emellertid daters huvudmassana av Kostromafinden till 1100- och 1200-talen.
Och islamiskt silver har inte hittats har, utan vid Jaroslavl'. Bosättningarna vid
Timerevo-, Michailovskij- och Petrovskij-gravfälten (vid hr0Slav19)ser ut att
ha komniit till ungefar år 900, och omfattade maximum resp. 150, B00 och 100
manniskor samtidigt. Har har funnits skandinaver, slaver (från någon gång under feirsea hälften av 900-talet), men Piuvudmaterialet definieras nu som
"finskt" (ehuru ej tillhörande Merja, enligt Rjabinin, resumk av egen avhandling s. 1B). Härifrån utfördes bäver m.me3'Och här ar det som ibn-FaQBans ord
921 måste galla: Köpman från Bulgar färdas Bangs Volga till Wisia, "där de Etöper upp sobel och svartrav" etc. Mitt emellan dessa bosättningar Påg det hedniska "Björnhörnet" - dar JarosPav19nu ligger. En koloni vid Kostroma kan ha
kommit till då Jaros$avP9hrakternaslavifierats.
På så sätt uppnås sannolikt en Pösning av Kostromagåtan. Toponymi sch
hydrononny är oerhört konservativa fBreteePser - vilket t.ex. framgår i
ZavolioC9e,där man i numera rysktalande områden kan spira den tidigare bosättningen av inte bara permiska finnar (komi, perHaijaker, udmurter) och Bstersjöfinnar (vepser och, vid Vita havet, kareler), utan också, enligt flera forskzares
uppgifter, av den forna lapska befolkningen, som trgngdes undan av östersjefinnarna, och av ugriska folk (khanty-mansi) som nu bor öster om
Bland forskarna air det än P dag vedertaget att se på ibn-Fadlåns och andra
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muslimers ord om B W I ~ S B B / ~ Ssom
I Y hansyftande på BePoozero. Men denna godtyckliga identifiering baserar sig enbart pit förklaring i Nestorskrönikan, att BeBoozero beboddes av Ves'. Varför resa så långt, nar ZavoloE9esrikedomar var
sh mycket närmare till hands, och när WisG ar direkt fbrknippade med
ZavoBoC9egenom uppgiften hos ibn-Faglan, att den kortaste natten hos WisG
v u x en timme: detta stämmer inte alls med Beloozero, utan bara med traktenna av Mezen9,PeEora och VitahavsP~usten.~~
Denna uppgift fr5n kalifens sändebud Sr tillförlitlig, eftersom det är en viktig sak för varje trogen muslim att bestamma bönetimmarna med utgångspunkt Rån dagsljuset. Och i själva verket
har folkliga traditioner om ett forntida lokalt CUB'registrerats Just vid Mezen9
och PeEora.
Lika viktig som ibn-Fadlins vittnesbörd as i detta sammanhang uppgiften i
Voskresensk-krönikan, att furst Vladimir Svjatoslavii5 företog ett korsthg på
990-talet för att kristna "både GiviEeskaja och Merskaja Ves9,kallade Belooz e r ~ k i a " ~"Merskaja"
~.
åsyftar nog Merja-territoriet (eller -territorierna) generellt, men det ar vart att omngmna, att det särpräglade Kostroma-komplexet
som diskuterats ovan, befinner sig på ett begränsat område inramat, så att saga,
av namnen Kostroma, Mera> BaliE-Merskij . Under alla omständigheter: enligt
krönikan fmns det - P anmgrkningsvart anta1 - vepsen aven bland krivitjerna
och merja. Vilken makt och status hade de? Vi vänder oss mot vast.

Beträffande det krivitjska Ves9kan sagas, att en kommunikations- och handelsled mellan ZavoloC9eoch Novgorod gick rakt genom krivitjernas Band, Pangs
floden MoQoga- som mynnar i Volga vid staden med det betecknande namnet
Ves9egonsk.Till för inte s i Pange sedan har spiar av vepsisk kultur bevarats vid
Ves9Egonsk9och von Herberseein (1549) talar om det "saregna språket" dar P
trakten. Langs Mologa-leden har man också hittat fornfynd, som stammar frhn
Hur ar det då med vepsernas eller ~ u d 9positioner
s
i NovgorodomrBdet?
I samband med frågan om hur befolkningskarnan i NovgorodsmrBdet tagit
form skriver V V Sedov: "Nsvgorodbsrnas dialekt, Piksom vissa andra dialekter p& nordryskt språkomrade, kännetecknas av finsk-ugriska lexikaliska ekment och vissa fonetiska särdrag, som utformats till följd av det finska substratets phverkan." - "Novgorodborna formerade sig under inflytande av ett
slaviskt-finskt substrat." Eller som H P Sasks19skijsager: "T sydväst km vepsernas land möjligen en ging ha nått fram till Pl'men'." Fysisk antropologi ger
emellertid föga stöd f6r d e ~ t a ~ ~ ~ ,
SjaPva staden indelades i tre sak."koncy", stadsdelar - uppenbarligen efter
stamtiliihOrighel: "Ljudin ksnec" brukar vanligen betraktas som krivitjernas,
men låt oss påminna om etnonymen "B9hndinikad" för sydkareler och vepser,
och om det faktum alt termen b d 9 - germanernas biod - betyder just 99männ i ~ k o (ry
r ~ ~9sljudiq9).
"Nerevskij konec" ar förknippad med östersjöfinnarna.
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"Slovenskaj konec", slavislta stadsdelen, Phg p& andra sidan floden Volchov.
Det fanns också en "Caidina ulaca'', ,ud7-gatan, och "Cudincovy vorota",
Cud9-porten43.
Tillresande norrmän fann vid mynningen av Norra Dvina, i Biarmia, en helgedom ägnad gudomen Jumala. Att döma av n~vergramotaar,som hittats i
Novgorod, var Jumala vail kand aven f6r invanarna dar. Hos de nutida vepserna används fortfarande ordet 99jumaPkoda99,
vilket bokstavligen betyder "Guds
hus" .44
"Som fullt sanno8ikt kan man betrakta A M Tallgrens och T Sernings antagande", skriver Rjabinin, "att finsk-ugriska föremil tiiilverkades i Novgorod i
syfte att sedan bytas av novgorodska koprnäin mot pälsverk n ~ r r i f r i n . ~ 'Men
"
vilka novgorodska köpm&n - och vilka smeder är det fråga om? Annu p&
1500- och 1600-talet fanns det i de vepsiska byarna synnerligen kvalificerade
hantverkare, som ägnade sig &ttillverkning av skjutvapen (reffelbössor) och diverse föremål i silver. Vid Megra namns Lex. en by, "som var en bosättning av
smeder9 (''derevnja, Cto byla pozinok Kaiznecov' ' Dessa företeelser fairbinder Pimenov med 'den gamla j2rnhanteringstraditionen i hush&l,BBen9
' : om det
forntida Ves' skriver han: "Till den viktigaste grenen inom den lokala hanhverksproduktionen utvecklade sig metallhh~anteringen."~~
Men "p& grundval av
att de förersa81 av järn och stil9som hittats i gravhbgarna, %rav ganska B&gkvalitet, kan man med sakerhet saiga att de är tillverkade av kaardfäiskningsjann,
som framst5plPts genom rifarsltning".48 Den liga kvaliteten på silverblandningarna hos fBjirem&%,
som piträffats i Lappland, air ocksi karakteristisk för de
särpräglade fynd som gjorts i Eadogaområdet. Till och med i det avlagsna Basjkirien återberattades p21 P 780-talet folkliga legender om gruvor, som tilPhört det
forna Cud' och som besCPktes av akademiledamoten L e p ë ~ h P nSom
. ~ ~ F N Glinka skrev om sydkarelerna, vilka av forskarna historiskt betraktas som vegser, i
en itergivning av de folkliga sagnerna: "Tam mnogo ich.. . to kuznecy, Potornk1 beloglazoj Cudi. " ("MAnga finns dar, som 21- smeder, ättlingar till de vitegda Gud9.
Naturligtvis är en siidan saregen materiell kultur, som kan spiras inte bara i
Ladogaomr&det,utan från Urals f6Prberg till Nordnorges fjordar, en produkt av
ett politiskt sarpr2glat cud'. För en marxist &rdet givetvis s i , att den materiella
kulturen gterspeglar ekonomin. En materiell, krafifull s2rstäla8lning avspeglar
ekonomisk och politisk sjalvstandighet. Vilken var d i denna makt? H vilket förhållande stod vepserna till slaverna och tPB1 skandinaverna?
Bet ar helt otillfredsstaiiilBande att sgga, att vepserrma "ingick i det omrade som
behärskades av N o v g o ~ o d 'Delvis
~ ~ drog de sig tvärtom utanför granserna far
detta område. I en foPklig sagen, som förtjänar tilltro, bergttas det &i11exempel
att "på VasiPij den blindes tid, vid tiden f89 furstarnas inbördesstrider, levde
vepserna - de vitögda Gud9,"Cud' belogfaz@a9'- inom furstendbmd Novgorod. Furstarna uppbar dryga skatter fran dem. DA beslöt sig vepserna att dra
sig undan deras inflytande. De begav sig till h d o m s k s e pobereZ9e" - dvs. till
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Onegasjöns södra strand, som följaktligen vid den tiden inte ingick i det egentliga Novgorodområdet.
Har kompliceras bilden ytterligare av det faktum, att den så kallade
"OboneZskij rjad9 (sedermera "Obondsk-a pjatina9* 90nega-femtingenq
'),
dar vepserna levde, tidigare än de andra "erövirades9' av de novgorodska feoddherrca~na,~~
vilket framgår av Svjatoslav OB9g;oviCsstadga från 1139. Varför
tidigare än de andra? Av vilka novgorodska feodalherrar? En högst intressant
omstamdighet är, att benamningarna 1 stadgan etymologiskt går tillbaka till vepsiskan, och att för övrigt många av dem ar skrivna med prepositionen "en" 99hos99,
9 9 ~ i d('999 uTotymy,u Vavdita, u Pachitka, u V9junica,u Perrnina, u
Tojvota, u Kokorka, u LlpsueviG, u Vdi" osv.).53Alltså avses har inte några
egentliga 99pogosty9954i
betydelsen centra, som befolkades av novgorodbor- slaver, utan uppbörd av pengar från vepsiska orter hos dessa vepsiska feodalherrar9som var vail integrerade P maktens kretsar och som var i besittning av områden i det inre av ZavoPoE9e.Detta tjanar som ett yeterligane stöd f6r den ovan
anf6rda åsikten, att de dominerande intressena har, f6re de slaviska novgorodbornas ankomst, utgjordes av vepserna.
De vepsiska feodalherrarna höll sig kvar ganska länge. H Onegaområdet har
man noterat vepsiska egennamn hos åtta stora jordägare p& B400-talet.55Vart
att lagga märke till ar också "det faktum, att det fram till slutet av 1500-talet
erllsterade framstaende tjeadiner, som åtnjöt tsarens förtroende" och som hade
jordagarrätt i ZavoB~E'e.~~
Ofta påst8s det, att två kända personer P Novgorodstaten på 1300-talet bar det "kardska9957 namnet Valittu; de personer det ar fr&ga om air ståthdlarem i Korela P338 och en av de högsta politiska och militara
anförarna i Novgorod 1350. Både släkten och namnet ar emellertid till ursprunget vepsiska - f r k Valdita i Vavdits pogost vid Vodlozero öster om 8neg5be5$Hur långt tillbaka, tiU vilken epok sträcker sig d&denna fasta position för
aristokratin av vepsiskt ursprung?
"Den socialhistoriska tolkningen av gravhögarna som minnesmärken från
den epok, då feodda relationer etablerades i nordvastra delen av vårt land, accepteras numera av alla sovjetiska arkeologer och historiker", understryker Pimenov. Detta ar inte h g r e helt sant. V H Ravdonikas9 konception från 1930talet ifrågasatts av V 9 Petruchin (samtal i Moskva, juli 1981) och V A Nazarenko.59Detta ar gravar från "militardemokratins" stadium. Men just krigardemokratin ger givetvis grundlag f6r påföfiande feodalisering. En del av gravhögarna har av arkeologen Linëvskij p& 1940-talet karakteriserats som "krigargravar, hirdmannagravar'' .60 Varf6a:ett sådant antal sådana gravar just i Eadogaområdet? Vilka krigare ar det fråga om, och vilka krig? Vems hird? Efter
Olegs död, berättar en anovgorodsk krönika, f6rdes Basan hem till Staraja Eadoga
för att begravas dar, 1. sin hembygd. Var det bara honom det gallde?
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6. Kolbjager och lappar
1 Russkaja Pravda (år 1015) omnamns kolbjagklassen som icke kristnad
("kreSGenija ne imeja97).61
Vilka hedningar kunde här komma i fråga, i ett sedan
länge (980) kristnat samhalle, och dessutom definieras som priviligierade gentemot den övriga befolkningen i kraft av en position jamsides med vadagernma?
Att de fick behålla sin hedendom kan bara förklaras av att de i sina Ränder hade
ekonomiska medd, som var av högsta vikt för Novgorod och Rias9. Men var
ska81 man söka d e r n M l r a viktigast fbr Novgorod var palsverket norrifrån.
Och var s ~ k efter
a
hedningar vid den här tiden? Också i norr, och inte bland
slaverna. Kolbjagerna insisterade tydligen kraftigt på sitt privilegium att inte bli
kristna - och just i norr, i Ladogaområdet, Onegaområdet och ZavoBoE'e,
finns det en mängd såväl muntliga sägner som skriftliga källor om ett enda folk,
som motsatte sig kristendomen och hatade kyrkan, niimligen "de vitögda
&d9 vepserna.
Ordet '"oolbjag" innebar medlem av ett verksamt samfund eller en gemenskap. Ock i nordryska didekter har intressant nog det vepsiska uttrycket
"sebr9' bevarats i betydelsen "bya~ag9',"samfällighet9' .62 Bokstavligen betyder
det fornnordiska ordet kolfr, från viliket både "kylfing" och "kolbjag" kom(jämför det dubbeltydiga "club9' på engelska), som frammer, inte
kastats av flera forskare.64 Det betyder istället "pil med tvarstalld egg", och
dessutom, och f~rmodligendärifrån, "verksam gemenskap, ~amfaliigaiet".~~
Det air vart att notera, att man bland de många pilspetsar som hittats i gravhögar i Ladogaområdet också har stött p i just shdana (på ryska 99srezni9'66),
vilket
utgör en bekräftelse på att vepserna ägnade sig åt pälsjakt - nhgot som sannslikt har gett upphov till att de benämndes "koPbjager9'. (Dessutom tjanstasrde
sådana pilar med tvarstalld egg som tecken på medlemskap i olika sammanslutningar i Skandinavien, och de skickades runt som budkavle, som signal till mobilisering .)67
h d r a betyddser av ordet kour är klockkPäpp, samt bult, regel, något som
fäster en del av ett föremål vid en annan.68Således underförst8s nigot kilformigt. Som bekant brukar etnonymen för det till vepserna angränsande folkslaget voterna, Vad' (vad9d9ja),vanligtvis f6rklaras med - och översattes på madeltiden med - ordet "kil". Vilka förbindelser fanns det då mellan dessa båda
folk? Vi vet naturligtvis inte med
men det kan noteras att det votlska
utgr&vningsmaterPa1etinkluderar skelett, vars kranier kan delas in i tre antropologiska typer. Enligt V &T Sedov kan en av dem "av alla tecken att döma.. . hänföras till den urala-laponoida gruppen. De flesta sardragen tyder på att den st&nara de kranier från sydöstra Ladogaområdet, som grävts ut av V I Wavdonikas
och som hiinförs till &d9 vid sydöstra Ladogastranden (krbnikans
Bland det arkeologiska materialet från voterna finns föremål, som enligt A A
Spicyns bedömning också "återfinns i gravhögar fr&n&d9 vid sydöstra Eadoga'9e71
Märkligt nog existerar det också hos voterna en egenbenamning " v a j s ~ i " , ~ ~
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som påminner om Vasi(n> hos Jordanes och Wizzi hos Adam av Bremen, om
Visinnus hos Saxo, arabernas Wisi och, naturligtvis, om de ryska krsnikornas
Ves'. Samtidigt finns der på votiskt omrade byar som Vepsi, Ves9,V e ~ k asamt
,~~
Vepskula vid Narva, och djupt inne i ZavoBoE9e,vid SysoPa, 1Bg en tjudsk by
med namnet VodCa (förryskat uttal av "Vad9d9ja97,
99VadhBga"?)74.Dessutom
har aiPI i dag uttrycket "vad9ja9' bevarats i öster, i det som en gång var
Za~oPoE'e.'~
I närheten av Sveriges nordgrans kallade sig lapparna på 11600-talet
~ , enligt vad en finsk forskare fastslagit, Vod9,
enligt en kalla " ~ u o v j o s j ~dvs,
~ a d d j a' ~ till yttermera visso i ett område, dar sBvä1 tjudska fornfynd som legender om Cud' finns val representerade.
En mycket betydelsefin81 studie av "De tidigare kontakterna mellan lappar
och finnar" av Niilo Valonen i Ethnologia Fennica B980 ger nu djupare insikt.
En karta (s. 73) fastlägger hela 39 ortsnamn på Vepsii-, Vepsa- och 4 på Vepsu-,
Vepso-, från Ladogas västra strand (dvs. innanför den finsk- sovjetiska gransen
fire 1944) och i riktning mot Bottenviken. Ett av dessa namn återfinns i närheten av Åbo - vars finska namn Turku (från ryska torg) enligt Valonen röjer
vepsisla förmedling, i likhet med grannbyn Paaskunta (ry. pogosb, vepsiskapagast). Eljest går namnen i stort sett som ett brett balte genom centrala Finland
och ut till kusten vid UBeåborg och Hailuoto6n (Osterbotten). Ett namn som
Valonen har f6rbisett är Veps-Brvi vid Kuusamo, I a g r e mot nordëast.
Om Vepsal-, Vepsa-namnen skriver Valonen: "De ar lokaliserade i distrikten
dar det finns Vuojo-, Vuojus- och Vaja-namn (Turken-distriktet), Vatla-, och
VaUa-namn (södra Hame), elPer Vatjus-namn (Pyh-oki-distrikt& i osterbotten), eller (i östra delen av Finske bukten vid Virolahti) sägner om
olonetserna", dvs, vepserna. Alla dessa ord (Vuojo- etc) förknippar Valonen
(s. B 14-1 15) med samiska vuowje "ett stycke trä som förs samman med ett annat stycke trä9', en träkil och det motsvarande stycket som kilen passar in i, och
med skattetraditionen i norra OBonets, dvs. hos nord-vepserina: skatten avrnarktes på trästycken, som distribuerades av ildermannen ($iarostsa). Vi minns de
samiska traditionerna om Cud's inilrängande på och utplundrande av samiska
territorier - som de ovannamnda toponymerna rakt igenom centrala Finland
omvittnar. Silunda är också voternas namn f6rbundet med vepsisk, elPer gemensam vepsisla-votisk, verksamhet. Med beaktande av, att voterna var en
blandad, icke-homogen "övergångsbefolkiiing" mellan esterna och de östligare
b d 9 ,vepserna, och att termen Cud9täckte voter siväl som vepser, verkar det
rimligt att anta, som Vdonen (s. 1B7), att Fennoskandlas "Eudde-"traditionerna går tillbaka på icke bara vepser men också (med dem förbundna) voter.
Vilka dessa Cud' var, som harskade över lapparna, exploaterade dem och
emellanat utsatte dem för härjningståg, kan vi dessutom sluta oss till p i grundval av platserna f b uppkomsten av termen "Bop9 ". Det finns olika uppgifter
om "lop9 " i förbindelse med voter och ingrer. I skrivelser frami påven tiI1 arkebiskopen i Uppsala B245 finns t.ex. en upprakning av lokala hednafolk, I~grie,
kakspie et Watlandie. Med Lappje avses här troligen östra delen av Hngermmland, vilken även kallades koppis, p& finska kopen K ~ l k k a (Det
. ~ ~ existerar

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Rysslands uppkomst

- en tredje standpunkt

167

ocksa en i~ppfattning,att det skulle vara fraga om västingrerna, som av sina
grannar annu nyligen kallats för I~plrekaf.'~)
Utöver detta namns under medeltiden "Bopskie pogosty9' (lapska administrativa centra) i den nordvepsiska regionen, och i en skattelgngd talas det om en by
Låt oss
vid Ojat', som "s2gs ligga på Lappberget" (slovët na Lopine gore99).79
erinra om munken Eaaar och hans 'ylopljane" vid Onegaao- och om att sydkarelerna, som historiskt sett är vepser, anda fram till vårt århundrade kallades
Enligt vad som omvittnas av D V Bubrlch förekom det, att
för kapp~Paisia.~~
mera nordliga kareler benamndes "lappi" av sina Bandsmain i söder, och
"mellan-karelerna9qvid Segozers kallar sig sjalva kappi (dr R F Nikol'skaja,
samtal i ietrozavodsk juni 1981).02I folkräkningsböcker fram Novgorod for
åren 1500 och P501 traffarman p i hanvisninga till "Lopskaja storowa" i staden OreSek, och vidare finns en "pogost v Lopce" samt "psgost Egor9evskiJLopskij9' vid kadogaeg3
Namnet på den estniska staden Lappegunda tjanar
också som ett talande bevis för den aktuella termens sydliga ursprung.
Hos bönderna i VodPozero har bevarats en sagen om att Vodlozero skulle ha
något som inte alls
hemsökts av "samojadl i lopi9' - samojeder och
motsvarar den historiska verkligheten. Dessa förryskade bönder hade vepsiska
förfider, och förestallningen om att sådana fiender genomförde omflfltninigar
och kaarjniilgstig på bestämda tider varje in:ar i själva verket ett urgammalt mytologiskt terna, som rotat sig hos Ves9till följd av deras samarbete med representanter för den islamska vadden för omkring tusen år sedan. På s i satt uppkom termen "samojedy, samojady,syrojadtsy", grundad gå denna legend fran
Orienten och avseende de fruktansvärda, hedniska invånarna i Zavo%oE9e
(vepser eller undersåtar till vepserna), skrämselpropaganda till skydd för de vepsiska monopolen i norr.85Eftersom ordet "samojed9 " ' r av vepsisk förmedling,
med vepsiskt utseendea6,och påträffas i kombination med egennamnet Ves' pai
1800-talets', finns det allvarliga skii1 att t h k a sig liknande rotter för termen
"Pop' " . Den verkar vara lånad från det fornnordiska, annu använda ordet
lapp som syftar på en kilformig del av kliadedrakten - iterigen en
Emellertid bör Valonens synpunkt (1981 s. 108) beaktas: Folknamnet
"lappiq9kan ha uppstått i estniskan eller vepsiskan, eftersom den "ursprungliga" betydelsen &r bevarad här, i estniskt bape (gen. lapp@)99avl'Bagset
omrAde",
bapuEine "iskidare (vid bröllop)9 vepsiskt 991~ptB9
'sida, kant, avlagset
ställe", laptaiine '9utomstaiendeg'.Altså kan, enligt Valonen, finskt /appi?
svenskt lapp vara ett lån frkn vepsiskam eller estniskan, som agt rum under vikingatiden. Vad som ar ursprungligt och vad sekundart ar dock svårt att bestämma. Det som kan sagas med bestamdhet ar, att nordborna ursprungligen
kallade lapparna, samerna, endast "finnar", och att "lsapp" antingen 21-ett direkt inlån eller en Oversättning, till nordiska som till finska från vepsiskan snarare &nfrån något annat håll. Det ar svart att se nagon grund för vikingarna att
byta ut sitt tillvanda uttryck "finnar", eller för suomi-finnarna att byta ut det
99sabme"9mot ett vepsiskt Iåneord
ord d e mötte hos samerna själva, 79saamiP9,
- om inte detta lineord hade en specifik näringsekonomisk och därmed poli-
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tisk betydelse: alltsa ursprungligen "samer underlagda beskattning enligt
kilstyck-metoden". (Det säger sig sjalvt att dy%ikestnisk beskattning av samerna, och därmed estniskt ursprung hos termen, inte kommer i fråga.)
Intressant P f.6. att man möter ortnamnen E ~ p ' ~ j Lopi,
a,
Lopijo, Lopija i
Mezen9-bassengen, dvs. i det nordöstligaste området för cud9s, ZavoPoC9e$$rasiiasdominans, och att Lop9 uppges som ett av folken som bodde omkring
Kama på %400-talet.89
A l t 1 allt ar konklusionen, att lappi nyetjades av vepserna
som term för avlagsna områden dar "kilstyck-beskattning9' agde rum - och p&
samma satt kan ordet kslbjag, kylfing också uttoPkas.
Mycket intressant skulle det vara att p i lingvistisk grundval göra en direkt
identifiering av kolbjagerna, i egenskap av manniskor med kilar, med Cud'.
Som bekant g& Cud9etymologiskt tillbaka på det fornnordiska bio& "manniskor99.Finska forskare har jamfö"ö- &d9 med ett östersjöfinskt ord, Suudin,
vilket skulle ha betytt "kil" eller något kilformigt.90Su~dBnar faktiskt det finska uttalet av 99g)~din'9,
som inte bara användes om vepser, ester och voter (i
formen "Eeichaija"), utan ocksa p&grund av sin fonetiska egenart - ljudet " E S 9
- måste betraktas som vepsiskt.
Vidare %r det anniarkningsvart att de hairjningståg mot lapparna, som
omvittnas i lapska sagner, enbart sägs ha företagits av Cud9ock, senare, av karelerna. Och i Egil SkaBlagrimsons saga, den enda nordiska kalPan om krigiska
attacker mot lapparna langst i norr, talas det om kolbjager - "kyPfingar9' och senare om kareler. Var hittar vi slutligen toponymer, som nu vittnar om de
gatfulnlla kolbjagernas hemvist, eller kanske förflyttningsvagar? Som ortnamn
existerar "KoBbjagi" utanför TicPivin, dvs. i gammal vepsisk omgivning. 1narheten av Izborsk återfinns KolbeiiCi9l9det tycks ha funnits en "'Kolbeii@'aguba" i Finska vikeng2,och norrut Bag aven "djibiil al-Gläbiyya," dvs. "KolblagVid Tickvin befinner sig den sydligaste grupp av vepsiska gravhögar
som påtaaffats i Novgorodområdet, och har fanns allts&,som ortnamnet EColbjagi visar, walgon slags stödjepunkt för de vepsiska hmdd~idkarnza.~~
Slutligen
finns namnet ocksa i öster - på ett betecknande ställe: rakt väster om Beloozero Bever iiin i dag en grupp vepser, den östligaste. Mellan dem och Ves92goaisk,
på urgammdt vepsiskt territorium, rinner den lilla floden Ves9ut i floden Kolp'
- p i sin vag mot Volga. Kolp' ar en trogen vepsisk atergivning av nordiska
kolfr - h&r finns aterigen vepsiska gravhögar95- och Ialngre ner vid Volga
finns det lika betecknande Varegovo, "Varjagbyn".

"

Symbios

Den omstandigheteny att ett ord av skandinaviskt ursprung - 'kolfr9 "kolbjag" - anvands såvail i ""Russkaja pravda" som i dessa toponymer, n a ~man
=
hade möjlighet att mynta b&deöstersjöfinska och slaviska termer, vittnar valtaBigt om en vepsisk-skandinavisk symbios. Denna symbios kan spikas aven p&
andra satt. Som arkeologen E A Golinbeva skriver i sin nyligen publicerade artikel 9Ves9,skandinaverna och slaverna under 900- sch 1000-talen" : '9Biruket
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med gravsättning i gravhögar har uppenbarligen tillförts vepserna utifrån ...
Hos ladogavepserna etablerades t.ex. detta gravskick under inflytande av kontakterna med skandinaverna. Det stora antdet skandinaviska bruks före må^,
kvinnoprydnader och vapen, samt dragen av skandinavisk ritual i vissa gravsättningar vittnar om att ett skandinaviskt etniskt element integrerats i den bePolkning, som efterlämnat gravhögarna i sydöstra kadogaområdet från baa-och
1000-talet. Samtidigt ar det, som S 1 KoEkurkina, V A Nazarenko och N V
Tuchtina visat i sina arbeten, ytterst besvärligt att direkt peka ut nigra skandinaviska gravsättningar, med tanke på att de innehåller typiskt finska inventarier och lokala drag i gravskicket, som k karakteristiska f6r enbart kadogasmrådet.. . II sydöstra Ladogaomridet hade det östersjöfinska etnos dominerande betydelse, och skandinaverna uppgick snabbt i den finska miljön. De invandrade
skandinaverna, som stod på ungefar samma nav5 i fråga om samhala8lsutvecklYnig
som lokalbefolkningen, utövade inte nigot vasentligt inflytande p&dennas naringsverksamhet elPer sociala system. ' 996
Det kara noteras, att V I Ravdonikas betecknat den skandinaviska strömningen Inom denna kultur som "synnerligen
Detta torde vara en
överdrift. Men hur ska81 man se p&A M Linëvskijs högintressanta iakttagelse,
att "skandinaviska föremail aldrig påtraiffas tillsa~mansmed s8a~iska"?~~
Pimenov menar, att "detta ar ett mycket starkt argument mot de moderna normanisterna. I själva verket kan vepsernas varjagiska ferbindelser pa s&satt avgränsas kronologiskt till en bestämd period, vilken så vitt man kan bedöma
omfattar slutet av 800-talet, 900-talet och kanske början av 1000-talet. I fortsättningen blir de allt svagare."99 Detta bevisar tvartemot, att varjagerna ursprungligen aven P den norra periferin av Rus', varifrån de kom, levde i en vepsisk omgivning, i symbios med den dominerande vepslska befolkningen - och
följaktligen, att om Reirik, Oleg och deras hird intog Novgorod, s i kan det av
detta att döma vara fråga om en vepsisk-varjagisk erövring.
w skandinaver han:
Denna symbios existerade aven i andra trakter. 99N%rvaro
konstaterats aven i Beloozero. Här spelade emellertid det skandinaviska elementet en obetydlig roll9', som Golubeva sager. Och slutligen - "i trakten av
SéiroslavP9uppstår en etniskt blandad (slavisk-skandinavisk-finsk) hantverksoch handelsort under $00-1000-talen - ett av de största centra på handelsvagen
längs Volga9'.g00Här
ligger Vuegovo, har i narheten fanns ocksa Kostromskaja
Cud', som vi har berört tidigare, och omedelbart i norr fanns början sav det vepsiska ZavoloE9esamt Beloozero.
Låt oss åter dra oss till minnes "Merskaja och MriviCesk-a Ves9,kallade Bel o o ~ e r s k a j avilka
~ ~ , måste kristnas p5 speciellt sätt, och alltså var s i viktiga att
de måste särbehandlas för detta - och låt oss jämföra dem med Bcolbjagerna,
som >intevar kristnade9 htagligen har vi har, under beteckningen Merskaja
och &iviEeskaja Ves9,att göra med baserna f6r sådana kolbjager, vepsiska krigare och köpman. Högintressanta är fynden av "bävertassar" tillverkade av lera, har vid Beloozero och p&h a n d , som sannolikt vittnar om en sadan forbinadelselgrak mellan vepser och svewskar.lol
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Var kan man, till sist, ytterligare notera en varjagisk-vepsisk symbios? Jo, P
Bysans, valnldens huvudstad, dar man i kejserliga förordningar bredvid varandra kan finna 99varanggoi-koulpinggoP'q(Som jag försöker Iagga fram i ett annat arbetelo', ar sjalva termen Rus9ett uttryck för denna skandinavisk-vepsiska
symbios. Termen uppstod i Bysans, och är inte avledd från namnet Ruolsi,
Rothslagen, som normanisterna antar. Till sin form är den, liksom etnonymerna Jam ', Sum) $/es'm.fl., istallet vepsisk, vilket vittnar inte bara om en symbios i Staraja Ladoga fQre den fornryska statens uppkomst, utan ocksa om att
den infQrts i slavernas sprik av vepser, som talade slaviskaiQ2och - som tidigare nämnts i samband med Novgorods struktur - var integrerade i sjalva staden, tillsammans med slaverna, de votiska Gud' och en del av i\Icrlvitjerna.)
Hinvudattacken ar förberedd. k&t oss gå vidare!

8, Novgorod-striden
H Novgorod, och i förhållandet mellan Novgorod - den 99nyastaden" - och
Starda Ladoga, Gamla kadoga, utkämpades en inre kamp. "Varje steg framit
i samhällsskickens historia är ett resultat av klasskamp, av inre - och ibland, i
samband med inre, aven av yttre - motsattningar i samhallet." Denna grundsats hos MarxIo3får sin Btonkreta bekräftelse i Nestorskrönikan och andra krönikor som baserar sig gå denna. Enligt vår uiapfattning ar det bara de
nonmanistisk-antinormanistiska störsandningarna, som hittills har hindrat oss
att ratt vardera krönikeskrivarnas ord - och att tillampa Marx' tesen på dem.
Till föbd av de normanistaska överdrifterna dominerar en tendens att ifragasatta de delar av Nestorskrönikan - och bara dessa - som berer varjagernas
delaktighet i statens tillblivelse. H enlighet harmed definieras berattelsen om inkallandet av varjagerna som en ,'legend", eller till och med en 88gn, motiverad
av en antlbysantinsk politik. "För saBB man skulle tro p i hans version9', skriver
Pimenov om Nestor, "måste han förse historien om inkallandet med sådana redistiska deltaljer, som kunde skapa ett intryck av trovardighet'' - sisom en
upprakning av folkslagen Vod9,Ves9och Merja.lQ4Men vanligtvis förhiller sig
både normanister och antinormanister - kanske beroende gå att det har inte &r
tal om nigra varjagerhelt okritiskt till uppräkningen av de olika folkslagen
och till deras p8stidda inbördes endrakt eller rentav förbund. S i skriver t.ex. V
V Sedov: "Legenden om varjagernas inkallande till Rus9... som analyserats av
historikerna, vilka visat på dess tendeaiti~saoch politiska karakfar, berattar n i got mera detaljerat om denna sammanslutnlng."105EBler,for att citera E A GoIubeva: ' >... under andra hälften av 800-talet blandade sig vissa skandinaviska
grupper upprepade gånger i den nordslaviska och finska stamfederationens politiska liv." Eller A N KirplCnikov m.fl.: "I norra Rus' existerade den av Nestorskrönikan dokumenterade federationen av slaverna och de finsk-ugriska
s t a m a r n a Merja, Cud9 och Ves7. P söder, vid mellersta Dnepr-omradet, formades redan i bdrjan p&$00-talet ett maktage öshsBaviskt forbund.. ."'O6 PaSeato
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hävdar, att "Rus' före sitt enande under furstarna av varjagdyn&in utgjorde
en konfederation av 14 furstendömen'' .lo7
Det sägs också, att statlighetens tillblivelseprocesshade mycket långvarig karaktär och spände över Rera sekler, och det understryks att myndigheter existerade aven före varjagernas ankomst. Självklart har de olika stammarna sina varierande lokala politislca organ. Och naturligtvis kan man tala om ett utdraget
havandeskap, som varade P flera sekler, men den allmänna statlighetens b6rjan
är, liksom en fOdelse, ändå ett dramatiskt moment.
För det första, om man kan märka naigon tendens i Nestorskrönikan, s2 ar
det en antivarjagisk tendens - på Rera stallen. För det andra är det helt otankbart att räkna med existensen av någon slags konfederation, %nmindre att man
frivilligt och enhälligt skulle ha kallat in Rurik och hans folk - dvs. inte bara
en utlandsk dynasti, som skulle göra slut på de lokala stamorganens sjalvständighet och ersätta de lokala furstarnas makt, utan dessutom en dynasti av de
förhatliga varjagerna. Varför inte välja den främste fursten bland dessa lokala
"furstendömenq9- om saken verkligen gällde att eAa dessa stammar? Och hur
kan man fOirest2lla sig, att dessa lokala furstar fredligt skulle gett upp sina positioner till f6rmån för utifrån kommande varjager? Saken ligger förstås helt annorlunda till.
Istället "r att bygga upp en union av luftfurstendömen bör vi hellre studera
de konkreta relationerna mellan stammarna i fråga. Dessa relationer bestod huvudsakligen av handelsförbindelser. Det var detta deras samverkan utgjordes
av, och n2r det står hos Nestor, att "stam reste sig mot stam9', s i bör detta to]kas så att olika komponenter, b1.a. i det blandade handelscentret Novgorod,
tävlade om ekonomiska fördelarpr.Vissa sovjetiska historikers antagande, att
dessa furstendömen skulle ha bjudit in RurPk för att upprätta "rjad" eller
ordning och utöva furstemakten enligt Iagenl0< påminner om den nsrmanistiska synen p& lokalbefolkningens misslyckande och oförmåga till självstyre om man inte erkänner att det rådde frånvaro av ordning, dvs. inre motsattningar, av ekonomisk@skäl.
Endast under betingelser av skarpa inre motsattningar kunde det beredas
plats för en Rurik, eller f6r varjagerna överhuvudtaget, och bara under sådana
omständigheter kan man föreställa sig att varjagerna "kallades in" av ett lager
av befolkningen i Novgorod. Varjagerna stödde sig senare p i detta lager, medan den övervägande delen av allmanheten betraktade dem som objudna intränglingar.
Denna allmgnhet var, om man skall gå efter Nestor, uppenbarligen slavisk,
eftersom man kan spåra just slaviskt hat mot varjagerna redan före 1016, d5 invånarna gjorde uppror mot det varjagiska oket. Man kan också spåra ett förtryck, som riktades mot elPer i varje fall berörde slaverna. Som TatiSCev återger
för oss okanda krönikor: "Slaverna flydde från Rurik, från Novgorod ta18 %ev,
eftersom han dödade Vadim den tappre, slavernas furste, och d5 de inte ville
vara saisom trälar At varjagerna." Under året 864 berörs detta i Nikonskrönikan
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från 1500-talet: "Detta år beklagade sig Novgorodborna och sade, att 'vi ar träBar, och mycket ont av allehanda slag har vi att Pida från Rurik och hans folk'.
Detta år dödade Rurik Vadim den tappre, och många andra Novgorodbor, som
var dennes rådgivare, slog han ihjäl.99m0g
F8r det forsta ar det intressant att notera, att Novgorod har identifieras enbart med slaverna: "Novgorodborna ar folk av varjagisk slakt, men f8rut var
de slaver." Och den omständigheten att Slaviska kullen (Slovenskij cholm) inte
1% på samma sida av Volchov, som de två andra stadsdelarna, för in på tanken
att namnet Novgorod ("den nya staden") kan ha använts av slaverna f6r att beteckna den av dem nybyggda staden på VoPchovs högra strand - i motsats till
den gamla, ejudska. F8r det andra måste utsagan att Novgorodborna tidigare
varit slaver tolkas så, att den lokala eliten tidigare var slavisk - dvs. 1 Slovenskij konec - och senare varjagisk (efter mordet på Vadim och hans rådgivare).
F6r det tredje ger oss det faktum, att berättelsen om Vadim och Novgorodbornas ord tillsammans med andra har kommit in i sentida krönikor och bevarats
där, rätt att dra slutsatsen att sjalva skildringen av statens tillblivelse inte air n&gon legend eller lögn, speciellt som den intar en så fientlig attityd till varjagerna. Inte heller finns det något skal att anta, att skildringen i det stora hela skulle
vara fria fantasier, och det finns knappast ens någon mbiJlighet att det skulle
kunna vara så. Minnen om statens och dynastins tillkomst fanns naturligtvis bevarade såväl hos folk i gemen som hos adeln aven tvalhundra-tvaihundrafemtio
år senare.
Det är helt osannolikt, att Vadim den tappre sch hans parti skulle ha kallat in
varjagerna f8r att regera. Men andå vore ingenting mera naturligt, än att en av
flera grupperingar - endera skakad av ett nederlag, eller på annat satt of8rmögen att gripa makten - kallade in utlänningar till sin hjalp. Man kan j ämföra
med dagens Afghanistan. Det faktum att de tillkallade beskrivs som objudna
intrainglingar innebär att berättelsen inte är sskivem 1 skönmåPande syfte, vilket i
sin tur tdar för sannolikheten och trovardigheten i uppgifterna om tillkallandet
av varjagerna. Att nordborna inte kom som främmande erövrare, men var kanda förut i en annan roll, och blev föraktade 1 sin nya, framgår kanske av bruket
av "vajak" (och avledningar) an i dag i ryskt folkmål, i nedsättande betydelse
av "lumphandlare9', ,fattig nasare9' etc.
Från vem utgick då denna vädjan om hjälp? Slutsatsen måste bli en enda.
Som det står hos Nestor: ''Till Rus9 sade &d9, sIovener(na), krivitjer(na1,
Ves '..." Pai f8rsta plats namns CudS9och den termen måste tolkas som Vod9
och Gud9 från Ladogaområdet, medan krönikan med Ves' avser invanarna i
Be%oozeroområdet.H ryskan (och i de slaviska spraken sverhiavudtaget, med
undant- av bulgariskan och makedonskan) saknas skillnad mellan bestämd
och obestämd form hos substantiven. "Slovginl i kriviCig9kan alltså, och bör till
och med, uppfattas som "'(vissa) sloveli~eroch krivitjer9' - och, som det framgaip av texten, bundsförvanter till Cud9och Ves'. Minoriteten i den f6rbittrade
kampen i NovgorodomrAdet skulle alltså i sin egenskap av den svMaste grupperingen vanda sig till utomstAende "r att få hjälp.
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Vilken typ av inbördes fejder var det fråga om blland dessa invånare av slika
stammar? Slaverna trängde in i en miljö besliende av finska stammar, som
måste ha kant inte bara en dragning till den slaviska kulturen, utan också ett
slags standigt tryck från den. Detta kunde ta sig uttryck på olika sallt - som hat
mot nykomlingarna eller fientlighet mellan jordbrukare och jagare, konkurrens
beträffande aganderätten till palsjaktrevir och landområden, eller alltihop sammantaget. Sovjetiska historiker uttalar stundom, att de nordliga stammarna
"drogs9' till Rias'110,eller, dessföriniam, till Novgorod. htagligen vas bilden
en annan: såväl de slaviska och finska stammarna i norr som de skandinaviska
nykomlingarna P österled strävade ut mot världsmarknaden. Slaverna hade ett
försteg i fråga om befolkningsantal och materiell kultur - vilket bevisas av att
slavernas språk dominerade och fredligt, steg f6r steg, erangde undan de finska
folkmålen. Men det var den finskspråkiga befolkningen, i synnerhet vepserna,
som ägde p2lsjaktsområdena och förfogade över medlen och kunskaperna f6r
päl~jaktnaringen~
Det pågick en slavisk expansion, vilket Lex. kommer till synes i
Michajlovskij-, Petrovskij- och Timerevo-gravfäliteni vid Volga i trakten av Jaroslav19.I ett arbete av I V Dubov stir det att lasa, att "en tidig grupp av gravhbgar p%Timerëvo-faltet hänfBr sig till den blandade befolkningen, som kom
till bvre Volga från olika delar av Novgorodområdet; P dess sammansättning ingick slaver, västliga finsk-ugriska folk samt skandinaver." De arabiska myntskatter, som pitraffats vid Timerëvo, dateras preliminart till 800-talet av V L
Janin.
De allra senaste mynten, påtraffade 19-73?dateras av I G DobrovoB'skij till
865-866, dvs. till de år då Riarik enligt krönikan etablerade sin maktstallning.111
Efter Ruriks makt6vertagande omnamns ständiga kontakter mellan den islamiska världen och vepserna. Som Mas9Udiskriver 940: "Ryssarna best8r av
mitnga folk. Ett av dem kallas al-Eaududane, och det är det mest talrika. De bedriver handel med Spanien, Rom, Konstantinopel och Chazarriket. "'l2 KoEkurkina kommenterar (i "Jugo-vostoCnoe Priladoi9e"): "Orten GorodiSCe vid floden Sias' betraktas som en kneitpunkt p&vagen mellan Ostersjön och Volga, leden för Skandinaviens handelsförbindelser med Bysans, och aven med länderna
i den arabiska Orienten och folkslagen vid Volga.99113
H8r har faktiskt ocks8 p&träffats stora mängder av mynt f r h sitval vast som öst. Och inte nog med det.
Just i en skog B det vepsiska kadogaområdet har man funnit gravhögar med v&gar och vikter. 1 en av gravhögarna vid floden PaSa har man hittat fem vikter
till vågarmu4
Enligt vad A M Linëvskij omvittn&lr,utgjorde vågar "inte någon
större stillsynthet bland fynden i gra~högarna".~"De anvandes for att väga upp
silver i form av sönderbriatna myntbitar - och detta ~Onderbrgrtandeav silver
österifrån diskuterades av muselmanska teologer som en företeelse hos hedningarna i norr. Slutligen har det gjorts intressanta fynd av f agment av ekorroch illerskinn, vilket bdyses av A M Linëvskij, som har sammanstal%tdenna
omständighet med det valkanda faktum, att 'bela", 'bel' (ekorreg ofta an-
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vandes som palsverks- och betalningsenhet á det gamla Rus9.'I6Man kan jamfora med uttrycket "grivna kura" (ry "kuria" =mård) i Russkaja Pravdall' (och
"scilllng cuna" i Frisland118),och med den persiske (azerbajd-anske) poeten
Nizami Gandievis anmärkningar om vepserna (Isii, Wisii) och ryssarna. En
ryss "rklarar, att "har har vi inga pengar, forutom detta pälsverk (iller- och sobelskinn)" - P canto $$. Och i canto 63 sägs det om Isii, vepserna, som var bosatta långt i norr i ZavoloE9e,nara det f6r oss BiemPighetsfuiPBBa,men för araberna bekanta Mörkrets land: "Ingen av dem har några förråd; de erkanner bara
den svarta sobeln. Och sobeln, som %rytterst svart, kommer inte frin n@on annan trakt b denna.99119
Men givetvis fanns det också rendra varden för vepseana. Jag vill kex. fästa
uppmaiP.ksamheten vid silverfiaremAlen från Cud9vid Kama. Annu viktigare är
myntskatterna. Under ett trad vid stranden av Ladoga har man enligt G Jakob
hittat nedsmalta arabiska silvermynt i en sådan mangd, att de fyllde en skå1.lz0
Vid den gamla vepsiska byn Vichmjas9 har man funnit en skatt på ungefär
13.000 arabiska mynt fraln 800-talet. Tre andra skatter har pAträffats i narheten
av Staraja Ladoga, och annu en sbder om BePoozero, vid floden $&zdcsna.l2'Att
vepsernas handel utvecklades %veni forts%ttningenframgår av senare fynd,
bland annat Pangs floden Svir9.Som redan påpekats av Tallgren (193 1) har man
funnit Bver 100.000 silvermynt soder om - och, väl att marka, öster om - sjaln
L a d ~ g a Ioch
~ ~ omkring
,
125-000p i Gotland, vilket t .ex. kan Jaarnf~rcas
med siffran 6.000 1 Finland och 400-500 i Norge. I sitt arbete "Der moderne Kapitalismus" forsaker Sombart falrkhara de nordryska fynden med att 99palPshandlarna
inte Biopte något av araberna och d&rför kravde betalning i Itlingande mynt.
Mynten gravdes ned eller anvgndes som
Förklaringen ar inte
övertygande.
Låt oss citera den danske arkeologen Ole Klindt-Jensen: "Det 2s typiskt, att
myntfynden med de senaste mynten från 850-875 i östra Skandinavien och
Rus9 har likartad sammansättning. Mynten har också samlats under loppet av
flera Ar. Detta betyder uppenbarligen, att införseln av mynt till Skandinavien
ägde rum via Rus9.Men mot slutet av 800-talet förandras sammansättningen. H
östra Skandinavien ar annu många gamla mynt i omlopp, medan de ar få i
Rus9. De äldsta mynten var inte Iangre i bruk dar, och kanske hade de förts
ut."Iz4 Vart då? Just till Ostra Skandinavien, f6refaller det. P i vilka grunder?
Som betalning for tjanster, utförda P Rus9,en betalning som man tog med sig
hem ett par Ar senare. Detta verkar ha skett några Ar efter att ~ u r i kbefaste sin
makt, och denna vag följdes av svenska exploatörer, frAn Mälardalen och Gotland.
Vilkas intressen tj%nadedetta, vilka grupper, vilka klasser? MofsatsförhåPlandet avtecknar sig tydligt P Nestorskrönikan. Under Ar 882 sags det, att Oleg
åtfoljdes på sitt falttig först och framst av varjager och &Irnd9,och efter dem
raknar man upp slaver, Merja, Ves' och krivitjer. Sedan borjade Oleg "uppföra stader och faststalPlde skatter f6r slaverna och krivitjerna, och Merja, och
han befallde att i t vasarjagerna skulle ges en skatt frim Novgorod på 300 grivni
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om året för fredens bevarande, vilket också gavs i t varjagerna 8nda till Saroslavs dödy'. Senare utkräver Oleg skatt från derevljanerna och radimltjerna, och
en "lätt skatt" frin severjanerna. Vilka Br det som saknas? Jo, de som räknas
upp ngrmast efter varjagerna bland deltagarna i falttaget - Cud'. Låt oss halla
i minnet sammanställningen Itolbjager - varjager och varanggoi - koulpinggoi. Dessutom saknas Ves9. Ala andra betalar skatt. Sarskilt slaverna utsätts
för förtryck och övervild. EnBigt en krönikeuppgift hos TsatiSCev för år 866 förklaras, att Askold och Dir drog ut i krig mot krivitjerna "och besegrade
Mest f6rtryckt var uppenbarligen befolkningen i Novgoaod, att döma
av de bistra, uppfordrande orden "för fredens bevarande", och av det faktum
att en bestamd summa kravs utöver den allmanna skatten frain slaverna. Betalningen till varjagerna %ringalunda "minst sagt blygsam".lZ6Den B en antydan
om att motståndet mot varjagerna var koncentrerat hit, och om att Novgorod
utgjorde en ockuperad stad.
Krönikans f6r oss vasentliga vittnesbörd, att C u q var de som i första hand
tillkallade varjagerna och inte betalade dem någon skatt, har hitintills agnats
föga upgmgrksamhet. Lit oss jämföra detta med Ruriks och OPegs valkanda anknytning till Staraja Ladoga. Oleg begravs som en Ladogainvånare. Mas9eidis
synpunkt att Ladogaánvånarna var de framsta i Rus9måste uppfattas på så satt,
att de i sig inkluderade adeln i deri nya staten. Den omstainadigheten, att Rurik
först bodde i Staraja Ladoga, noteras P Hpat'evskaja-krönikara. I Eavrent9evskaja-krönikan, som LichaGëvs utgåva stöder sig på, finner vi bara en tom plats dar
och i Moskovsksqja AkademiCeskaja, som
det borde stå '9Ruriks ~istelseort"~
avslutades på 1400-talet, star det att han slog sig ned i N o v g o r ~ d . ~ ~ ~
Ipat9evsk4a-ltrönikaninnehaller speciellt många uppgifter från Staraja Eadoga. Tack vare att den %rså väffinformerad kan vi lita på dess påstalende att han
bodde i Ladoga, och först senare flyltade till Novgorod. Det finns också en
muntlig tradition, som placerar Rusik i Ladoga.
kåt oss ställa detta mot traditionen hos al-Balkhi och hans efterföljare, som
säger att *'Rus9best& av tre slag9, - kievbor, slovener och "hthéawiyya".
Dessa senare, som levde allra langst bort, norrut, måste enligt vir uppfattning
- av flera olika sk81 - identifieras med Ladogainvånarna och det vepsiska
Cud9 i Eadogaområdet.128"h-RPisiya" hos ibn-Rusta definieras också, trots
vissa forskares isikter, som Ladogainvånare f6re statlighetens upprattande i
N o v g ~ r o d .Som
' ~ ~ namnats ovan km man anta, att termen %os hos bysantinerna först tillanapades p i kadogainvharna (si tidigt som år $381, och att sjillva
termen Wus'bär spår av att ha införts i slavernas språk av just vepserna. Det är
troligen detta som reflekteras i Nestorskrönikan för &r882: "Och med Oleg var
varjager, och slaver, och andra som kallade sig Rusy."
Det förefaller som om det ar "andra", som kallar sig - eller rättare sagt, har
tilldelats n m n e l - Rus9.130Enligtmin uppfattning har detta namn inte alls nggot att göra med legoarmkn av förtryckare från Gotland eller Sverige eller
Skandinavien överhuvudtaget, och inte Pieller med slaverna. Med "andra" avses Ladogainvinarna, dvs. den blandade, symbiotiska befolkningen i sbdra och
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sydösta Ladogaområdet, med härföraren Oleg i spetsen. Jfr även ibn-Khurdadhbi: "ar-Reis forslar pälsverk från de mest avlägsna trakterna av as-Saqåliba." Även ibn-Hauqall vittnar om detta."l
9. Statlighet och integrdion: ekologi och didektlk

Nu står det klart, varför de fornnordiska källorna förklarar: "Kylfingaland Dat
kolluna vér $;ardarike." (Kylfingarnas land kallar vi GPdarike.") Detta uttryck syftade p i Novgorodstaten, och efter erövringen av Kiev övergick det ta11
att gälla hela det ryska 1 a ~ i d e t .Det
l ~ ~star klart, hur Ladoga-kolbjagen, vepsiska
(och möjligen votiska) kolbjager kunde nå Konstantinogel. Det står klart, varför det i förteckningar över företrädare för Rus' i avtal med Bysans fran 900talet fOrekommer tjudska och blandade skandinaviska-tjudska personnmn,
liksom aven blandade skandinaviska-slaviska, vid sidan av rent slaviska namn,
Vi fOrsthar, varfbr vi träffar på en Ladoga-kultur och samverkande, blomstrande element frin Ural &i11Nordnorges kust just under goo-talet, efter det att kadogainvånarna och deras bundsförvanter inom olika stammar tagit makten till
följd av klasskonflikter (inom ättesamhällets ram), vilka liksom även deras preliminära utging var betingade av trycket från v8rldsmarknaden.
Vi förstår ocksi, varför man i Nestorskrönikan t.o.m. under senare hälften
av 1000-talet kan träffa p& harförare och storman som ejudin och ejudins
bror, eller JanTySata - ännu på 1600-talet fanns ett "selo Janja ves9na reEe
na Jane99133
- och Gjusjata RogoviE. I en hjaltesinig (bylina) om Vladimir och
hans ridgivare kallas den främste av dessa storman vid vepsernamnet
Pe~mjata/Pernain.*~~
Det framgk, varför det vepsiska territoriet "OboneZskij
rjad" tidigare än andra "erövrades" av de novgorodska feodalherrarna - sch
varfor det i den furstliga stadgan av Ar B 137 nämns om "pogostyq9i det inre av
LavdoC9e9anda bort till Pinega, alltså innan dessa trakter befolkades av
ryssar.135Det star klart varfbr Nestor i sitt förord hävdar, att det vid denna taden, början av 1100-talet, uppbars skatt från Perm9, BeEora, Cud9 och Ves9.
Saknas gör bara ZavoloZ9skajae u d 7 ,p&grund av dess fientlighet mot dessa feodalherrar av delvis vepsiskt ursprung, nAgot som framgår både av de folkliga
legenderna om "det vitbgda Cud9 och hos t.ex. d-IdrTsi, runt BB50.136Och
Abbn-Hamid al-hdalusl vittnar &r 1136 just om sj8Pvständigheten hos vepserna
(Wisia) i ZavoloE'e, vilka ännu hade f5rbinddser med den islamiska världen.
Men skatt uppbars aindi av feodalherrar av vepsisk härkomst Bångt bortom
dessa vepser, hos jugrerna nära "samojad' ", nentserna, vilket frarng& av fallet med Gjurjcata.
En marxistisk ekologisk betraktelse f6refaller vara p i sin plats: vepserna spelade sin roll i norr och P utfonininingen av det gamla Rus9genom att det öppnades en plats för dem - en ekologisk 99nnisch99
- saväl norrut i f r h a om palsjakt
som söderut, i ekonomiskt och politiskt hänseende till Novgorod, med Bppning
mot v6iPldsmarknaderaaa. Skandinaverna spelade ocksa de sin roll, som intervenerande tunga på den islamiskt definierade pennlngv~en.Bada dessa grupper
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kan ännu spåras ekologiskt i norr, liksom srnarre vittnesbbrd om den Islamiska
marknadens forna betydelse. För skandinavo-ryssam inte bara fanns det, utan
finns fortfarande plats - antropologiskt: bland sovjetiska specialister &rdet en
vedertagen uppfattning, att "Vita Havet-Ilmen-typen9', eller den novgorodska
typen av storryssar, på grund av varjagernas närvaro stalr nära den mellansvenska.137Lokaliseringen av det forna Ves', f~rfädernatill dagens vepser och sydkareler, P pAtaglig i den antropologiska Onegatypen (eller, enligt W BunaPc,
"die Onega-Saimen-Variante99138)
och, naturligtvis, i de än i dag bevarade legenderna om &d'. Än i v&a dagar har flera mindre spår av de muselmanska
köpmänilens världs8skådning bevarats från viistra Sibirien tPB1 Nordnorges kuster.139Liksom i den arktiska naturens ekologi har spken av en fbirflutei~verklighet, av ganagna tiders inflytanden, fortsatt att Beva kvar under lång tid. Langre
söderut, dar en mera stark, homogen och lokalt befäst kultur - den slaviska var fQrhärskande, gick dessa s2ilPBlsynta nordliga blommor snabbt förlorade.
Vårt forsknings2mne visar p i det fruktbara i att tillampa inte bara den historiska ekologin, utan också dialektiken. BBde hos normanister och antinorrnanister saknas det dialektiska sateet att närma sig problemen. (Detta utvecklas
schematiskt i exkursen). I själva verket var det fråga om en total seger, som farvandlade segrarna från erövrare och -gressorer till adel och anförare, fran
nordliga barbarer, skandinaver och Cud', till slaver. Situationen förändras
också för de andra. ggllassmotsättningarna fortstitter inom den nya staten - p&
ett nytt satt. Det räcker att peka p&vdchvernas uppror vid Beloozero år 1070,
dáir dessa beslutsamt, med förtvlv8ans mod söker försvara sin valaPdsinppf2Prtnisig
mot den slavifjerade, väl integrerade Jan9 VySata. VoBchverna har inte längre
någonting gemensamt med denne feodalherre. S8 dör den gamla världen bort.
&d' har förlorat sig i legendens töcken - men paträffas i medelryskan, som
Bubrich påpekat, i form av 'yStoudsviny9y
i betydelsen 9yjaitte'9.'39
Jättelika uppgifter ligger ännu framfbir oss. Utrustade med det rika material, som samlats av
i synnerhet sovjetiska spesialiister, bör vi gripa oss det verket an.
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Exkurs:
Tio &Bnni n~ad-ryskhistoria

Et fors& på i skjematisere hovedtrinn - eller hovedbevegelser - i en dialektisk tldsstige kunne vaere som falger:
1) Vepserne bebor og behersker en gstensielt naakkelstrekning for handel og
for adgang til veldige nordområder: Dette er "landet mellom sjroene og elvene"
(sji~eneOnega, Ladoga, Beloozero, elvene Volchov, Svir, Onega, Mologa,
seksna, Vaga, Suchona). Her ernaerer de seg ved sesongmessig oppsakende jakt
og fiske (russisk "otchoiye pronaay~ly'~).
"Grunnbevegelsen>s kan altså illustreres slik, og den er polysentrisk ( h e r landsby sine "periferier"), trinn P . Viktige
senere trinn i Nordrusslands tidlige kaistorie bestar i at denne bevegelsen, elPer
disse bevgelsene, samles og organiseres (i 9'kolbjagenes" hender), forsterkes
og forlenges (ut i nye "periferier", Peramaa, Bjarmaland), og at karelere og
russere fdger, bokstavelig, i vepsernes trinn.

2) Skandinaver i aisterveg krysset tidlig gjennom og handlet via, men kunne
aldri virkelig beherske, dette landet av skoger og sumper. (Jordanes ca 580 om
Suehans, dvs. svear, og deres handel med "saaspherinas pellas", svarte mArskinn, samt om goternes kontroll over Aunus, SPiPudos, Vasin, Merja, dvs.
OPonec/Sar-Karelia, Cud9, Vepseane, Merja) Vepserne van herrer i egen skog.
Ca 790-800 nar Islamisk s~PvWovgorod og (via vepsisk område) Ladoga. Ved
Ladoga oppsttir en liten handelsplass, der skandinaver slår seg nedI4' og prroven
ti fal kontroll ( " t r i b ~ t t ~ Ilk
~ ) ,goterne f ~ r .
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4) Ca 860 brenner Staraja Ladoga totalt, sannsynligvis (slik sovjetiske forskere nylig har foreslått) som fdge av og ledd i at "de slavviske og tjudiske stammene var i innebyrdeskng.. forut for innkallingen av de varjagiske h e r ~ k e r n e . ' ~ ' ~ ~
Den svakeste parten i skriden, vepserne og deres allierte blant andre stammer,
"kaller inn" hjelpen, som fmer tii en skandinavisk-vepsisk og alliert ekspansjon mot ser, og en vepsisk-skandinavisk symbiose i nord, i omgivelsene av Staraja Ladoga.
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5) Ca år 900 er det Kiev-baserte Rus9--rketfhv stabMsert, bevegelsen mot ser
er stort sett stanset opp. Strwmmen av islamisk selv ti8 vepserne fortsetter, den
vepsisk-skandinaviske symbiosen ved Ladoga fortsetter - med 8ikende assimilering av skandinavene blant vepserne og den vepsiske ekspansjonen mot "periferiene" (Ferm', Bjarmaland) i nordvest, nord og nordest begynner,
p i l kartet:
betegner symbiose og p8f~lgendeassimilering.)

6
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6) Den vepsiske ekspansjonen setter i gang (eller aksentuerea) to andre "fo1kebevegelser": den nordnorske farten p&Bjarmaland, med leveranser av h a l rosstenner fra Nordishavet via vepserne tlP Bulgar; herav navnet vaeringjar, varjager, Waránk; og utvandringen av komier fra Kama mot nord (Vycegda-bassenget), der en ny syrnbiose (korni-leveranser tPP vepserne) og assimilering (av
l ~ ~ navnet Perm9,skillet rnellom komier og
vepserne i kornifolket) o p p ~ t å r ;herav
komi-permjaker, og skillet mellorn de vestlige og nordlige gruppene av komier
(med vepsisk iblanding) og ovrige komier. Kiev-herskeren angriper MrivPEi- og
Merjaomridenes vepsere (dvs. ved Volga) ca 998, vepserne oppretter trolig nye
stillinger ved Kostroma p i Volga, vepsernes ("kolbjagenes") og skandinavenes
B99~arjagene~99)
sosiale status en enna BOIS sikret i russisk lov. Brudd og krig
mellom Novgorod og Sevsiket 1016-1019.
Bevegelsen s ~ r f r aeller
,
rettere tre bevegelser s ~ r f r aer
, igjen i gang: %evriket
mot Novgorod (politisk, rnilit~rt)Novgorod-slavere mot kadoga, Beloozero
osv. (raksnornisk, etnisk), med ny synabiose og assimilering tal fdge; og fremdeles 99bjarmene'y
mot nordvest, nord, nord~st.
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7) Ladogas autonomi endes B BO5 av angrep fra N ~ v g o r o d .OpprealPingen
'~~
av
vepsisk "Bjarmaland" begynner: P l43 inngår Novgorod forbund med karelerne som så fra sitt utgangspeankt på Det karelske nes raskt g b 1 fohefarene tiB, og
overtar etter, vepserne (kolbjagene, Stallo, cudde) i nordvest og nord: herav
Finlands f ~ r s t e(og meget vestlige) grenase,14*karelske herjetokter mot NordNorge og Sverige, og en ny (karelsk-vepsisk) symbiose og assimilering i det som
blir §@r-Karelia,der Ijudikot- og Pivvikotgruppene av karelere (som shgr vepserne meget n-r) ~ p p s t å r . ' ~ ~
(Fm) år 113'9 tar Novgorods herskere skatt av omrAder ved Suchona, Vaga,
Dvina, Pinega serr og @stfor Kvitsj~en,men "bjarmene" her blir fmst nedkjempet ca 1B 50-90. Enni5 122%handler nordmenn og "bjarmenes konge'' ved
Dvinas utbp.
8) Mongolenes erobring av Russland "fryser fast" situasjonen i nord P store
trekk - inne91 Novgorod nedkjemper ogsi den vepsiske enklaven ved Dvinas og
Mezen's nedre l ~ i p1349. Vepsennes og Bulgars gamle partnere jugrerne flytter
over Ural till Nordvestre Sibir ca ar 1408.
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v = vepsere, vo =votere, i = ingrere, 1= livvikot + Uudikot (s~rkarelere),
k = (nord-)karelere,
e = estere,
f = finner,
s = samer, p = permjaker,
udm = udmurter (votjaker)

9) Vepserne i "Bjarmaland", i noen grad også komier, koml-permjaker og
udmurter, kaelere og samer, assirnileres gradvis av den nslavisk-russiske
folkstr~rmmenmot nordcast og nord. Ennå ca 1860 registreses "russifiserte
&d9 " P statistikkene for nord~ist-områdene~~~~
BO) Bolsjevik-revdusjonen i Russland medf~serat av de finsk-ugriske nordfolkene skilles Finnland og Estland politisk ut fm Russland, mens andre skilles
ut innen Russland som "autonome" enheter: Karelia, og lengst i s@r@sl
innen
Karelia et vepsisk selvstyrt distrikt,I4* udmurtenes, kornienes, korni-permjakenes og nentsenes (samojedenes) områder, samt hinsides Ural de jugriske
folkenes (khantyers og mansiers) omraider. Undervisning på alle disse språkene
ble satt i gang g& 1930-tallel. Kulminasjonen av ikkerussisk selvbevissthet, en
mokbevqdse og reaksjon p&hhundrers naturlige russifiseringsprosessm nordover, var den - nettopp reaksjonzere - storfinske bevegelse med dens okkupasjon av Rarenia. Etter l950 har undervisningen på minoritetsspråkene i nord in-
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nen Sovjet gått sterkt tilbake, og det f ~ r e en
s industrialiserings- og arbeidsrnarkedspolitikk som innen grteasenskiftet kan fare tP1 at ~stersj~finske
folk som voterne (i dag 17 igjen!), ingrerne (i dag noen h ~ n d r e ) ' vepserne
~~,
(i dag kanskje
6000) og selv karelernie (innera Karelia i dag 82080) forsvinner som etniske kategorier.
Bemerkelseverdig er det at prosessen med geografisk utbredelse av russisk
statlighet og russisk språklighet mot nord har vaert innledet av vepsere og karelere selv, for tusen &rsiden og mer, og at i det tyrende &rhundressiste og tiende
trinn ligger forste trinn annkapslet: små landsbyers "otchoZye p r ~ m y s l y '~
fiske, veidefangst, sesongmessig skogsarbeid150- i tette villmarker med den
store verden og dens okonorniske krav og forlokkelser omkring. Slik begynte
det. Slik slutter det.
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Med hunddragna slädar försiggick handeln mellan det islamiska Bulgar och nordfolken (vepser och
jugrer) under vintern, säger oss arabiska källor. Som den har bilden från ca 1830-40 omvittnar,
levde detta bruk länge kvar hos jugrerna, som sedan 14W-talet bott i nordvastra Sibirien. (Sbornik
Muzeja htropologii i Etnografii X, M.-Len. 1949, s 19). I Timerëvo-, Michajlovskij- och
Petrovskij-gravfälten vid Volga har man betecknande nog funnit "s%skilt många" benknotor av
hund.
("Jaroslavskoe PovolZ'e X-XH vv", M. 1963, s 93-94.)
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Noter

P . A G Kuz'min, Ob etnireskoj prirode varjagov (Om varjagernas etniska natur), Voprosy Islorii, 18, 1974, s 54-83.
2. V T PaSuto B E A Mel'nikova, Obrazovanie drevnerusskogo gosudarstva i skandinavskij mir
(Den fornryska statens bildande och den skandinaviska världen), föredrag p& svensksovjetiska historikersymposiet i kund 14-18/41 1980, s 1.
3. Jfr Lex.: E A Rjabinin, Finno-ugorskie elenaenty v kulsture Severnoj Rusi X-XIV vv. (Finskugriska element i kulturen i Norra Rus' under 900-1300-talen), resume av egen licentiatavhandling, Leningrad 197% samme förf, Cudskie plemena drevnej Rusi po archeologifeskim
dannym (Tjudska stammar i det forna Rus' enligt arkeologiska data), i samlingsverket
"Finno-ugryi slavjane", Leningrad 1979, s 93-102; Max Vasmer, Beiträge zur historischen
Völkerkunde Osteuropas, II: Die ehemalige Ausbreitung der Westfinnen in den heutigen slavischen Ländern, Sitzungsberichte der Preuss. Akad. der Wiss. 1934, Ph.-H. Kl., S.
351-440.
4. V V Pimenov, Vepsy (Vepserna), Moskva-Leningrad 1965, s 103; p&sid 76 anför förf utsagor

av "arabiska författare, som karakteriserar detta folk som leverantörer av pälsverk p&världsmarknaden".
5. Povest' Vremennych Let (Nestorskrönikan, i forts PVL), med artiklar och kommentarer av D
S Lichalëv, Moska-Leningrad 1950, del 2, s 480.
6. Sharaf al-Zaman Tahir al-Marvazi on the Turks, India and China, ed V Minorsky, London
1942. Jfr samlingsverket Archeologifeskie Otkrytija (Arkeologiska Upptäckter; i forts AO)
1977, ivloskva 1978, s 11, om utgrävningarna vid byn GorodiSfe i Mirillov-distriktet, Vologdaområdet, i en tjudsk bosättning från 800-900-talet: "Om ortsbefolkningens intensiva delaktighet i handeln utmed Volgavägen vittnar fynd i v glaspärlor" osv. Jfr även B A Saval'eva,
Perm' VyCegodskaja, Moskva-Leningrad 19711.
PVE (2), S 237: "Beloozero ligger i Merjas region." D S LichaEëv, The legend of the calling-in
of the Varangians, in: Varangian Problems, Scando-Slavica Suppl. d, Kopenhamn 1970, s
179. Det mest förbluffande exemplet p&denna förvirring är dock samlingsverket "Finno-ugry
i slavjane", där det i den finska Översättningen av resumeerna av bidragen i stället för "vepsälaiset" konsekvent står "vatjalaiset9', dvs Vod', t.o.m. i artiklar där bada stammarna naimns
vid sidan av varandra, s 170-171, 1173.
8. Pirkko-Lika Lehtosalo-Hilander, Svjazi zapadnych finnov s vostoclnoj Evropoj v epochu vikingov (Västfinnarnas förbindelser med östra Europa under vikingatiden), "Finno-ugry i
slravjane", s 88, fig 6. Jfr H Stang, Bjarmene, Oslo 1977, s 87.
9. S I KoEkurkina, Jugo-vostornoe Priladoi'e v X-%III vv. (Sydöstra Ladogaområdet under
900-1200-talet), Leningrad 1973, s 45. Det är dock värt att notera, att dessa elddon "hittats
tillsammans med för denna tid karakteristiska föremal, men inte en enda gång tillsammans
med typiskt finsk-urgiska saker. Tvärtemot är alla beledsagande föremål av vatligt ursprung,
vilket ger upphov till tvivel beträffande dessa elddons tillhörighet till den finska gemenskapen. . . Alit det ovan sagda motsäger emellertid inte det faktum, att denna typ av elddon fick
stor utbredning just i Ladogaområdet och blev ett av de för gravhögskulturen kmakteristiska
föremålen." Jfr nedan om den vepsiska-skandinaviska symbiosen.
10. A M Tallgren, Biarrnia, Eurasia Septentriondis h t i q u a , VI, Helsinki 1931, III, s P 14, fig 6 (4
elddon och flera andra typiska föremal från en utgrävningsplats Zavolo? skaja Cud9).Jfr A 0
1977, s 10, om fynd vid byn Korbala i Senkurskdistriktet.
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I l . AO 1977, s 13.

12. T Sjmvold, The Iron Age Settlement of Arctic Norway, Tromso 1974, II (behandlar även fynd
från norra Sverige).
13. S Drake, Västeïbottenslapparne, Sthlm 1911; J Poestion, Lappländische Märchen, Wien
1886, s 196 (om karelerna).
14. H Arbman, Svear i österviking, Sthlm 1955, s 41; jfr H Stang, Bjarmene, Historisk inst. Oslo
1977, s 88.
15. G Hallström, Lapska offerplatser, h k . Studier tillägnade WKW Gustav Adolf, Sthlm 1932.
16. Biarmia, II, s 108 mot 1.
17. A S C Ross, The Beormas and Terfinnas of Ohthere, Leeds 1940, s 60; C Meinander, Biarmy,
"Finno-ugry i slavjane", s 35.
18. pokaliseringen av "is* i alQ&& al-Mas'idi är komplicerad, behandlas i H Stang, D i y k i
Isi fi machtiitati Abi P-Rayhäni l-BirUni wa taikild-dawlati r-rusiyyati l-'a6qati (Lokalisering
och den fornryska statens
av folkslaget i s i enligt en handskrift av A b i r-RaySän
uppkomst), Oslo 1982. Jfr H Stang, Bjarmene, s 14-46 (kap. IV, Hvem og hvor var Msii ny lokalisering).
19. Saxo 8:XIII, 9; H Stang, Bjarmene, s 100-102,
20. AO 1979, s 10; A 0 1978, s 17, 36; AO 1979, s 6-7 (gravfynd från Var;uga, Kola), s 12-13
(Söjnat-gravfältet); E A Savalseva, Perm' Vytegodskaja, Moskva-Leningrad 1971; om det
första försöket att gräva ut ett gravminnesmärke från ZavoloE'skaja Gud', se akademiledamoten A Sjögren, Gesammelte Schriften, H, Sankt Petersburg 1861, s 427. Mycket intressant
är: M G Kosmenko, "O charaktere poselenij X-XI vv. v jugo-vostoCnoj Karelii" (Om karaktaren av 900-11000-taletsbosättningar i Karelen i: Mestnye tradicii material'noj i duchovnoj
kul'tury narodov Karelii, Petrozavodsk mars 1981, s 16-19.
21. Ett medialt -a- uttalas hårt på vepsiska, medan det i karelskan finns ett mjukt -a-, dvs. Peramaa, narmare den moderna ryskans "Perm' ". Namnet Perm' har emellertid helt klart kommit till enligt monster från andra etnonymer, som Ves', Cud', h ~ u d ' ,Jem', Lib', Kors9,
Rus9, Vod9,Sum', vilka alla kommit in i ryskan p&grundval av vepsiskans fonetiska regler. I
tillagg kan omnamnas, att just på vepsiska blir ordet maa "land" forkortat till rna, och i
namnforbindelser till -m. Jfr N P Bogdanov, K istorii vepsov, s 27, och I I Zajceva Pr M I Mullonen, Vepssko-russkij slovar. Se aven N H Bogdanov, Narodnost' vepsy i ich jazyk (Folkslaget vepserna och deras språk), Trudy Kai-el'skogo Rliala AIVSSSR, utg XII, 1958, s 63; V V
Pimenov, Vepsy, s 40-41; jfr H Stang, The naming of Wussia, i: "The missing link: Demon
of the North of Nizami - and the Rise of Russia", NAVF, Oslo 1982 (opubl.)
22. P S Efimenko, ZavoloCskaja &d9, s 33,34: "en skogrik, dold, undanskymd ('zavoloCennoe')
plats", "än i dag används ordet 'volok' allmänt bland befolkningen vid Dvina, just i betydelsen av en väg som leder genom en skogstrakt, över flera verst, och där det inte finns några
boplatser eller byar" -här förnekas alltså, att det skulle vara tal om släpande av fartyg. Jfr
A Sjögren, Ges. Schriften, B, Sankt Petersburg 1861, s 467: "eine weitläufige, waldige, unbewohnte Strecke". Spiski naseIFnnych mest, VII, Vo/ogodskajagub. (Ortnamnsförteckning
VIP, Vologdaguv.), Sankt Petersburg 1866, s X X X I Q : "härmed förstås öde trakter ...där man
släpar över fartyg".
23. Spiski naselennych mest, Archangel'skaja gub., 1 , Sankt Petersburg 1861, s I X . Det ar intressant att notera, att de muselmanska författarnas uttryck "fisktänder" har levt kvar, jfr samma sida: "&nu på 1500-talet levererade Ryssland 'fisktänder' till utlandet ..." Jfr Dnevnye
zapiski putelestvija ... (Dagboksanteckningar från en resa...), I I Eepechin, IV, Sankt Petersburg 1814, s 326, där "tinki" särskiljs från mammutben med samma ord som hos a l - B k ~
(Eilhard Wiedemann, Ueber den Wert von Edelsteinen bei den Muslimen, Islam, s 354-355).
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24. SNM, Archang. gub., s X: "bland tundror och 'tajboly9(skogskladda tundror)". Om det finska (inte vepsiska) ordet "taipale", se Pimenov, 1965, s 168.
25. Efimenko, s 110; Ogorodnikov, Pribrei'e Ledovitogo i Belogo morej po knige bolsgogo
Certeia (Norra Ishavs- och Vita Havskusten enligt den stora teckningens bok), Sankt Petersburg 1875, s 44; A S C Woss, 1940, s 59: "probably from the Vogul name for the Momi saran"
- men var kommer det ifrån? Jfr Vasmer, Etym. Wörterbuch, Zyrjane; T Lehtisalo, Saran
syrjaäni nimen alkuperistä, Virittaja 1933, s 385.

26. "Hundansikten" omtalas i den orientaliska Alexanderslegenden med avseende på i synnerhet
de nordliga utkanterna av världen; nämns också i samband med Ves' hos Adam av Bremen.
Materialsamling och analys i H Stang, Myth of the Man of Many Lands, Oslo 1982. The Missing Link, Oslo 1982.
27. Pimenov, 1965, s 149.
28. E A Rjabinin, Cudskie plemena drevnej Wusi p0 arch. dannym, i: "Finno-ugry i slavjane",
Leningrad 1979, s 102.
29. Rjabinin, Finno-ugorskie elementy v kul'ture severnoj Russi X-XIV vv., Avtoref., Leningrad 1974, s 10; samme förf. 'Finno-ugry islavjane", s 96-97, 100, jfr not 18, s 101: "En
jämförelse mellan fornfynd från Ves' från 1100-1200-talen... med fynd från samma tid i gravhögar i Kostroma-området visar Lex., att det inte finns några speciellt kraftiga skillnader dem
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ursprung. .."
30. Pimenov, s 140; Vasmer, Beitrage, II; Vasmer B H Brauner, Russisches geographisches Wörterbuch, Akad. der Wissenschaften und Literatur, Mainz-Wiesbaden 1962.
31. Rjabinin, "Finno-idgry i slavjane", s 102.
32. Pimenov, s 158.
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Bottniska/Finska viken och "Gandvik", Vita Havet, via Staraja Ladoga, men deras tillforlitlighet är tveksam. Det enda som Br ställt utom tvivel ar att "Biarrnia" enligt föifattarnas uppfattning gränsade till Staraja Eadoga, Novgorodstaten och sydöstra Finland. Jfr: 1) Halfdanarssaga Eystejnssonar, ed F R Schröder, 1917 (haborg =Olonec). 2) Gongu-Hrólfssaga
(Fas. III, 248: Muborg - Jotunheimar - Gardarik). 3) Eymundarsaga (Rafn 11, s 188-191).
4) pattr Hauks Habrokar (Rafn II, s 121-124). 5) Nikulas af bingey (Rafn HI, s 405). 6)
Landafrzdi (ed K Kålund, Aifrzedi Islenzk, I, s 12). 7) Bosasaga (ed O E Jiriczek, 1893,
Glzesisv=llir - Bj. - Gotland). 8) Saxo 8, VIII, 88-9; 9, IV, $22-25. 9) Njalssaga (Rafn II,
s 238). 18) Svafrlarna (Fafn h, s 132). 11) Gor (Rafn I, s 214). 12) Gandvik = Hdelsingjabotn
(Rafn P, s 220).
34. O Britsak, The Origins of Rus', Harvard 1980-81,
the Szmingar .

I, ch. XVI, table 16: dakun (Hakon) and

35. A Holmsen, Stat og rakonorni i Norge i middelalderen, Manuskript til forelesninger vårsemesteret 1974, Historisk institutt, Univ. i Oslo, Oslo 1974, s 45-61.
36. T A BernStam, Pomory (Pomorerna), Leningrad 1978.

37. Samtal med M Fechner och andra arkeologer, Historiska Museet, Röda Torget juni 1981. I Q
Dubov tidsbestämmer gravfälten till andra hälften av 800-talet och därefter. Om "bävertassar" se not 101 nedan.

38. M Vasmer, Beitrage zur hist. Völkerkunde Osteuropas, IV, Die ehemalige Ausbreitung der
Lappen urid Permier in Nordrussland, Siizungsberichte der Preuss. Akad. der Wiss., 1934.
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39. A Z V Togan, Ibn Fadlan's Reisebericht, Abh. fur die Kunde des Morgenlandes, Leipzig
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