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GERMANERNA I BRYTNINGSTIDEN 

MELLAN SENANTIK OCH MEDELTID 

Av Nils Åberg 

1 denna framställning skall vår uppgift bliva att i korta ooh sche
matiska drag karakterisera den för germansk kultur- och sam-
fundsutvcckling omvälvande ooh nydanande epok, då senantiken 
avlöstes av medeltiden, då medeltidens germanska samhällsordning 
fick sin första och grundläggande utformning. Epoken motsvaras 
i den nordiska utvecklingen av äldre Vendeltid, bland fastlandsger-
manerna av tiden för uppblomstringen av Salins stil II, historiskt 
motsvarande senmerovingisk tid eller 600-talet. Det historiska sko
endet får för denna epok en oväntad, men mycket karakteristisk 
belysning från arkeologiskt håll, där också en möjlighet öppnas atl 
till en viss grad knyta utvecklingsbanden samman mellan ett för
historiskt Norden och det på kontinenten ledande morovingorrikot. 
Det arkeologiska fyndmaterialets vittnesbörd skall här granskas 
mot bakgrunden av det historiska utvecklingsförloppet. 

Då Klodvig vid 500-talets början hade gjort sig till herre över 
stora delar av Gallien, kommo frankerna att såsom härskande och 
dirigerande befolkningsskikt inlemmas i cn romersk samfundsorga
nisation. Denna organisation sökte de, till egen båtnad och fördel, 
att i lijälpligaste mån vidmakthålla och utnyttja. Som följd av en 
dylik inställning från de segrande flankernas sida förblovo till en 
början de romerska institutionerna i förhållandevis funktionsdug
ligt skick. Den romerska kyrkan förblev en dominerande faktor 
inom kulturlivet. Retorskolorna fortsatte sin verksamhet till den 
romerska befolkningens fostran och bildning; förbindelserna med 
medolhavsvärlden höllos ännu vid liv. Likaledes bestodo i Galliens 
städer de stora syriska handelsorganisationerna; och det romerska 
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myntväsendet upprätthölls med dess konstantinska guldmyntfot och 
mod kejsarbilden bevarad på de i Gallien slagna mynten. 

Men barbarernas bestämmanderätt över en så komplicerad sam
hällsorganisation blev trots allt till sin verkan destruktiv, och ma
skineriet kom därför med tiden allt mer i olag för all slutligen 
helt bryta samman. Den romerska statens sammanbrott försiggick 
successivt under loppet av 500-lalet. Sammanbrottet kom icke som en 
omedelbar följd av erövringen, ulan först efter ett nära sokellangt 
frankiskt herravälde över det forna roiiiailandcl. 

Därmed upphörde omsider de genom vapenlyckan tillskansade för
månerna ocli frankerna tvingades alltmer atl organisatorisk! sia pa 
egna ben och all av det förgångnas spillror uppbygga den raserade 
samhällsorganisationen. Mod 500-talet dog sonantiken bort, med 
600-talot begynte det germanska medeltidssamhället att spira upp 
ur sammanbrottets kaos. 

Den mot upplösning och kaos brant sjunkande 500-talets kurva far 
sin belysning nv morovingeirikets politiska historia, då dot kamp
glada erövrarskedet under Klodvig och hans söner med 500-ialels 
senare hälft förbytes i ett inbördeskrigens skede, där tillika. upplös-
ningstondoiisermi inom stat och kulturliv träda fram med skräm
mande tydlighet. Germanblodet i den romerska statsorganismens 
ådror får en alltmer förödande verkan. Kyrkan barbariseras och 
sjunker som i cn a\ grund, när förvildningen sprider sig över dess 
förut fridlysta och heliga marker. Hetorskolorna upphörs med sin 
verksamhet. Förbindelserna brytas med medelhavsvärlden. Den in
ternationella handeln tynar bort. dol galliska myntväsendet bringas 
i oordning, de stora handelshusen i Galliens städer försvinna efter
hand. Samhällsmaskineriet har av ovarsamma barbarhänder bragts i 
olag och hotar att hell bryta samman. Sådan är bilden av 500-tålets 
utveckling, 

Då inträffar vid 600-talets början och i utvecklingskurvans dju
paste bottenläge en markant omkastning och frankerna framträda i 
sin nya roll av slalsuppbyggaro. Politiskt avspeglas förändringen 
i en stabilisering, som inträder efter Brynhild— fall, då tillika mak
ten på ett lika markant sätt förskjutes från de romaniserade riks-
delarna i söder till dot germanska Austrasien i norr. 

Samtidig! intrader i norr en uppblomstring av kulturlivet i dess 
olika yttringar — politiskt, ekonomiskt, religiöst, konstnärligt — 
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och kullurbloinstringen uppbäres helt av de germanska folkelemen
ten. Den medeltida religiositeten tog visserligen sin början i Voge-
sornas irländska kloster, men rörelsen gick sedan som en mäktig 
flodvåg mot norr, dess väg markerad av 600-talets talrika kloster-
anläggningar. Den sprängde också Galliens-gränser för att som 
hednamission nå fram till de hälft bortglömda områden, från vilka 
cn gång i tiden rikets bärare kommit: Flandern, Brabant och län
derna vid Rhen. 

Rhen blev vid denna tid en av handelns ooh samfärdselns stora 
pulsådror. De förut dominerande handelshusen i Galliens städer för
svunne, deras roll kom att övertagas av friser vid Khen och anglo-
saxer i England. 1 samband därmed spred sig myntpräglingen till 
Rhen och till England. 

Det handelsekonomiskt betydelsefulla friscrområdet vid nedre 
Rhen kom på 600-talet att bliva en brännpunkt i den frankiska ut
rikespolitiken. Därmed förknippades ett intresse för England, som 
tillfullo dokumenterats genom giftermålet mellan cn frankisk prin
sessa och den hedniske Etelbert av Kent. 

Den politiska, handelsekonomiska och kulturella (yngdpunktsför-
.skjutningen mot norr utgör det mest framträdande draget i 600-ta-
lets frankerrike. Den visar, att flankernas destruktiva roll i det 
forna romarlandet med 600-talet förbytts i ett uppbyggande av en 
egen samhällsorganisation, av medeltidsstaten. 

I denna frankernas förändrade roll blev också inställningen till 
det romerska förändrad; den forne barbarens instinktiva avoghol 
mot kultur kom med tiden att mildras och ersättas av en alltmer 
målmedveten strävan att utnyttja det romerska kulturarvet och att 
av det förgångnas spillror bygga ett nytt och mora funktionsdugligt 
samhälle. 

De uppbyggande krafterna inom morovingorriket nådde sin höjd
punkt under Dagoberts regeringstid på 630-talet. Ett jämförandoav 
dennes frankerstat med Klodvigs är för utvecklingen belysande. 
Klodvig var herre över en barbariserad romarstat; Dagoberts stat 
bär don germanska medeltidens prägel. 

Den under utvecklingens gång radikalt förändrade inställningen 
till Rom och romerska institutioner får på konstens område sin 
återspegling i den germanska djurornamentikens växling mellan 
Salins två första stilar. Stil I är folkvaiidringstidens romarfientliga 
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barbarkonst. I stil II liar omkastningen ägt rum; barbaren har när
mat sig det klassiska, har tagit ett första steg på den väg, som för 
frankerna skulle leda till den karolingiska renässansen. 

Stil I har ett romerskt ursprung och är cn från början romersk 
djurstil, som råkat i barbarernas händer och därvid blivit till Salins 
stil I. Utan att ingå på detaljer, skall här tendensen i denna utveck
ling angivas. 

Ett rikt och representativt fyndmaterial ur anglosaxiska gravar 
på nordvästtyskt område och i England utvisar, att denna german
ska folkstam, som tidigare stått i livlig beröring med det romerska 
IJhonområdet, vid tidpunkten för invasionen i England, alltså vid 
milton av 400-talet, upptagit den romerska djurstilen i så gott som 
oförändrat skick. Samma djurstil kom emellertid under sin fortsatta 
spridning bland de nordiska folken att till oigenkännlighet föränd
ras och barbariseras. därvid övergående i en yttäckande, men ktuii-
positionslös reliefstil, betecknande den klassiska stilkänslans abso
luta motsats. Stil I kunde visserligen uppnå on verkan av yppig 
barbarisk prakt ocli därvid framstå som ett fullödigt uttryck för då-
lida germansk mentalitet och storvulenhet, men den förblev allt
jämt eu romarfiontlig barbarstil; dess utveckling fortskred oavbrutet 
i riktningen bort från klassisk stil. 

Folkvaiidringstidens nordiska stilkänsla stod likväl i full sam
klang med fasllandsgerinanernas, och det aldrig förut inträffade 
och sedermera aldrig upprepade, det skodde nu inom loppet av kanske 
ott hälft århundrade — ott hälft århundrade mot on tusenårig utveck
ling — då nordisk konst blev internationellt tongivande oeh stil I 
vann spridning bland fastlandsgermanerna, fick insteg bland de 
kristnade frankerna för att över Alperna nå longobardernas land 
i Italien. Sin starkaste ställning tordo nordisk djurstil knappast 
hava nått vid de dåtida furstehoven ocli inom ledande kretsar, mon 
väl bland befolkningens bredare lager, bland dem, som efterlämnat 
huvudmassan av bevarat gravgods. Fyndmaterialet, visar oförtyd-
bart, att dessa hellre läto sig påverkas av det avlägsna Nordens bar
bariska konst, än av don kristna miljö, i vilken de själva levde. Ett 
bättre vittnesbörd om folkvandringstidens germanska mentalitet 
står svårligen att uppbringa. 

Med 600-talet följde emellertid den radikala omsvängningen även 
pl konstens område, och de germanfolk, som förut älskat nordisk 
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barbii rsi il högre än romersk konst, blevo nu på ett hell annat sätt 
än tidigare mottagliga för konstpåverkan från medelhavsvärlden. 
De övergåvo i princip sin gamla djurstil och upplogo den härskande 
bysantinska orneringsstilen, den bysantinska eiitrelakcn, dock meren
dels ej i donnas rent moditerrana skick, utan upplivad genom tillsatser 
av zoniiiortii element. På så sätt blev Salins stil II en fastlandsger
mansk nyskapelse på konstens område, blev on syntes av klassiskt 
och barbariskt, romerskt och germanskt. En ny djurstil hade fram-
bragts, som bevarat ett arv från barbartidens stil l, men som i övrigt 
var rent bysantinsk ooh med hela sitt mönstorschoma av typiskt 
mediterran stilkaraktär. Den nya stilens fundamentala olikhet mot 
komposilionslös stil I framstår med sällsynt skärpa. Stil II har mera 
av medolhavskonst i sitt väsen än av nordiskt arv. 

De till germanvärlden ledande Infallsvägarna för det i stil II 
verksamma bysantinska inflytandet synas icke hava gått över (Tal-
lien. Flankernas beröring alltsedan Klodvigs lid mod Galliens ro
ma i-kultur har därför icke spelat någon roll i den ifrågavarande 
utvecklingen. Så framgår till full evidens av de akvilanska Böljor
nas talrika grupp, som givit oss en fullgod inblick i det sydgalliska 
konstområdet. Där saknas så gott som varje spår, såväl av ger
mansk stil II, som av de för bysantinsk entrelakstil karakteristiska 
mönslerformerna. Sydgallien har icko berörts av 600-talels german
ska stilutveckling och har ej heller stått i nämnvärd beröring mod 
lodande bysantinska, kretsar. 

Det germanska stil Il-området utbreder sig i stället från det 
longobardiska Italien i söder, över Schweiz och Sydtyskland, Nord
gallien och Belgien, lill England i väster och Skandinavien i norr. 
Inom detta vidsträckta, men enhetliga konstområde framträder den 
bysantinska ontrelakslilen i sin renaste och av germanska tillsat
ser oberördaste form i dot burgundiska Schweiz. Där liar av allt 
att döma en av de viktigasto infallsvägarna gått fram, har gått 
gonom det alpbevakande Schweiz och tydligen kommando direkt 
från Italien. 

Sammanhanget i utvecklingen framträder sålunda mod full 
skärpa. Vid ifrågavarande tid var Italien till en del i bysantinsk be
sittning och därjämte i sin helhet kulturellt bysantiniserat. Till 
övervägande del var dock landet longobardiskt och i ett germanfolks 
besittning, som kommit från Mellaneuropa och som sedan upprätt-

38 



G Ii R M A N E R V A I B R Y T N I V (; S T 1 1 ) E N 

hållit intim kontakt med stamfränderna i norr. Det bysantinska in
flytandets förmedling till germanska kretsar får av här berörda 
förhållanden sin förklaring. Arkeologiskt fyndmaterial ger också 
otvetydigt vid handen, att Sydgallicn stått vid sidan av denna ut
veckling och att invasionstidens frankiska beröring med mediter
rana. kretsar icke ägt något samband med 600-talets germanska 
konstulveckling. Ett av de största missgrepp, som arkeologisk forsk
ning begått, är att leda Salins stil II tillbaka till Klodvigs rike. 

Det historiska utvecklingsförlopp, som här blivit skildrat i dess 
återspegling på konstens område, har alltså till väsentlig del kom
mit att gälla det på kontinenten och norr om Alperna ledande mero-
vingerriket. Hur utvecklingen förlöpt på nordiskt håll, kan icke 
bedömas historiskt, då historiska vittnesbörd så gott som saknas, 
men får i någon mån sin belysning från arkeologisk sida. 

Med 600-talet inträffar Vendelkulturens snabba och lysande upp
gång, visserligen utan folkvandringstidens gnidrikedom, men på 
konstens område nyskapande såsom ingen epok tillförne. Den nor
diska kiilturberöringen med fastlandsgermanska kretsar når också 
vid denna tid en dittills okänd intensitet. 

Under detta skede träder Uppland för första gången i förgrun
den bland Sveriges landskap och dit förläggas de stora båtgra-
falten, de furs!ligt rika gravarna från Vendel, Ultuna och Vals-
gärde. I fyndmaterialet framstår Vendeltiden såsom de mäktiga 
och praktälskando storbondesläkternas, de begynnande storgods
ägarnas och den konsoliderade sveamaktens lid. 

Upplands ställning i den dåtida nordiska utvecklingen belyses 
emellertid icke endast av storbondesläkternas båtgravfält. utan även 
av Uppsala högar. De mäktiga kungshögarna vid Uppsala äro icko 
folkvandringstidens verk, utan Vendeltidens och vittna liksom båt-
gravfälten om Upplands centrala ställning ocli svearnas makt i 
dal idens Sverige. Ett förbleknat minne har den isländska sagotradi-
lionen bevarat av denna epok, då Uppsala blev berömt i Norden och 
då svearna nådde den makt, som omsider skulle giva doras namn 
åt Sverige — sveamas rike. Detta rike i dess första och glansfulla 
uppgång möter oss alltså som en återspegling i Vendeltidens prakt
fulla fyndmsterial. Och redan Vendeltiden får bevittna svearnas för
sta expansion i österlod — Finlands Vendolkultur. fynden från Grobin 
— föregångarna till Rurik-tidena svear. 
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Även för Sveriges vidkommande skymta vi alltså vid denna tid de 

törsta konturerna av en ny statsbildning av s törre mått, säkerligen i 

mycket olik de stater, som vuxit upp på romarr ikets ruiner, men lik

väl såsom de en skapelse av den germanska medeltiden. 

S U M M A R Y 

Xils Åberg: The Germanic Peoples in the Transilion Period between 

the Late Classical Antiquity and the Middle Ages. 

The epoch in question is in .Scandinavian development equivalent lo the 
earlier part of the Vendel Period. Among tho Germanic peoples of tlie 
nminland it is the time of tho development of Salin's style II, historically 
corresponding to the Late Merovingian Period or the 7th century. Archeology 
throws an unexpoeted but very characteristic light on the historical develop
ment during this era .ind lo a certain degree makes it possible to connect 
the development of prehiatorie .Seandinavia with lhe leading Merovingian 
Kingdom on the Continent. 

The kingdom of Clovis can be characterised as a barbarized Roman state. 
At first the Boman institutions were kept comparatively efficient but in 
the course of the 6th century the old social organization broke down. 
Simultaneously the Franks were forced to stånd on their own feet in 
matters ot organization and from bygone reinnanls they hud lo huilil up an 
organization of their own. From the 7th century the creation of the Oenaank 
state of the Middle Ages took place and at the same time the centre of 
development moved from the Komanized parts in the south In the Germanic 
Austrasia in the north. Tho hostile attitude of the Germanic population 
towards Roman Baltara was at lhe same time reduced and substitutet! by 
a more purposcful effort to make use of the Roman cultural inheritance. 

From the archeological side this development is illustrated by the aller-
nation between Salin's two first stylos in the animal ornamentation. Style l 
is the barbarian and anti-Roman art ol the Migration Period. In style II — 
whiih is tlie development of the 7th eentury — tho change has taken place 
and the former barbarian hus now approached the classical and has taken 
lhe fi rsi steps nn the way, whieh for the Franks was lo lead to the 
('arolingian Renaissance. 

In the Scandinavian development lhe 7th eentury is characterised by the 
appearance of the Vendel culture. During this time Uppland became (he 
leading province of Sweden — dislinguished by the large boal-grave fields 
and by lhe king mounds at Uppsala. Perhaps it is this epoch from which a 
ladeil memory of the legendary traditions of Iceland is preserved, the time 
when Uppsala became famous all över Seandinavia and when the »Svear» 
reaehed their powerful position, which låter was to give their name to 
Sweden — lhe Kingdom of the »Svear». 
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