


17

•A4

ONSDAG 18 NOVEMBER 2020

Ryssland.

Fakta. Svensk-
rysk historia i 
Sankt Petersburg

○○Från 1300-talet 
fram till början av 
1700- talet stred 
Sverige och Ryssland 
om herraväldet kring 
Finska viken och kon-
trollen över Östersjön. 
Den ryska närvaron 
vid Östersjön etable-
rades permanent först 
1703, då Peter den 
store grundade Sankt 
Petersburg.

○○Mellan ån Ochta och 
Neva-floden i dagens 
Sankt Petersburg 
ligger en udde, på 
ryska Ochtinskij Mys. 
Det var en strategisk 
plats, eftersom den 
som behärskade udden 
kontrollerade trafiken 
till och från Östersjön. 
Novgorod-ryssar, 
svenskar och Peter den 
store kämpade i tur 
och ordning om Ochta-
udden.  

○○På Ochta-udden lig-
ger kvarlämningar av 
ett fort från 1200-ta-
let som byggdes av 
Novgorodväldet, samt 
de svenska befäst-
ningarna Landskrona 
(1300–1301) och Nyen-
skans (1611–1703).

Sankt Petersburg. Här låg en gång den svenska staden Nyen, en mångkulturell 
smältdegel där det talades svenska, finska, ryska och tyska. Nu heter staden Sankt 
Petersburg och ett kontorsbygge hotar kvarlämningarna av svenska fästningar.

Barbari, säger ryska arkeologer och historiker som kämpar mot planerna från  
Gazprom Neft, dotterbolag till det stora gasbolaget Gazprom. 
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med sten. Men innan svenskarna hann bli klara 
anföll trupper från Novgorod med överväldigan-
de kraft. Landskrona föll, bara ett år efter att det 
hade blivit klart.

–○Det är förskräckligt om de här lämning-
arna ska utraderas. Det är så sällan vi får fram 
så mycket om en plats som vi dessutom vet så 
mycket om från skriftliga källor, säger Christian 
Lovén.

Även Carl-Gösta Ojala,  doktor och forskare i ar-
keologi vid Uppsala universitet, säger att Ochta-
udden är ett unikt ställe.

–○Innan Sorokins utgrävningar trodde man 
att det mesta hade förstörts. Nu har vi alltså en 
enda plats med en massa lämningar från flera 
olika tidsperioder, det är väldigt speciellt. Det 
är viktigt för vår förståelse för vår gemensamma 
svensk-ryska historia. Men det är inte bara den 
svenska historien som riskerar utraderas, utan 
framför allt petersburgarnas egen. Den här plat-
sen visar på djupet i Sankt Petersburgs lokalhis-
toria. Det finns en uppfattning i Ryssland om att 

Peter den store valde att bygga sin stad i öde-
mark, men så var det inte, säger Ojala.

Att de här fornlämningarna  är svenska miss-
tänks vara en faktor när det gäller ryska kultur-
ministeriets ointresse för att skydda dem. Då 
Nyen grundades kördes ryssarna i området bort. 
Mellan 1623 och 1695 minskade antalet ryssar i 
Ingermanland från drygt 89 till 26 procent. Sve-
riges uttryckliga mål var att hålla ryssarna borta 
från Östersjön. Samtidigt har Kreml i åratal pro-
pagerat för en patriotiskt färgad historieforsk-
ning.

–○Ibland hör man det här argumentet: ”Varför 
ska vi bry oss om några svenska befästningar 
som Peter den store tog?” Ideologiskt färgade 
uppfattningar som går ut på att vi redan har be-
segrat svenskarna och inte är skyldiga dem nå-
got, säger Aleksandr Kononov. 

–○Det är brist på kultur. Det är ju inte alls viktigt 
vem som hade borgarna! De är ett unikt vittnes-
mål om kultur och historia, som ger oss informa-
tion om vårt förflutna. 

På Sveriges generalkonsulat i Sankt Petersburg 
har man följt den här frågan i många år.

–○Från svensk sida ser vi det förstås som önsk-
värt att försöka bevara vårt gemensamma histo-
riska kulturarv. Vi har dock avstått från att delta 
i en intern rysk debatt. Däremot uppmuntrar vi 
kontakter mellan svenska och ryska arkeologer 
och historiker, säger generalkonsul Eva Sund-
quist till DN.

Christian Lovén säger  att Ryssland skulle kunna 
lyfta fram de här kvarlämningarna som en del i 
sin patriotiska historiebeskrivning.

–○Stormningen av Landskrona var ju en av 
Novgorods stora segrar. Svenskarna försökte 
hålla dem borta från Östersjön, men misslycka-
des. Att bygga ett kontor och samtidigt integrera 
fornlämningarna som en del av bygget är inget 
problem. Det här kunde Gazprom göra till ett 
ryskt segermonument. 
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