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DEN GERMANSKA BEBYGGELSENS 
ÅLDER I NORDEN 

Av Göte Klingberg 

T rågan om platsen för det s. k. indoeuropeiska urhemmet har 

varit en av de mest segslitna i den språkvetenskapliga och ar

keologiska diskussionen. Ända in i våra dagar lever den sär

skilt på tyskt håll omhuldade tanken, att indoeuropéernas första 

boplatser lågo omkring Östersjöns stränder.1 Sedan länge har 

emellertid från annat håll detta »urhem» lokaliserats till de 

centralasiatiska stepperna någonstädes mellan Kaspiska havet, 

Pamir och Altai.- Det arbete, som nedlagts för att fastställa den 

ordskatt, som är gemensam för de indoiranska och de euro

peiska språken och sålunda kan betraktas som tillhörande »ur

språket», ger vid handen, att indoeuropéerna ursprungligen 

varit med åkerbruk obekanta nomader. Detta liksom många 

andra dylika språkliga fakta passar mycket dåligt in på de 

kulturella förhållandena vid Östersjön.3 Under det att folkför-

1 Så i sammelarbetet Germanen und Indogermanen. Festschrift ftir Her
man Hirt. I—II. Heidelberg 1936 och hos J. W. Hauer, Zum gegenwär-
tigen Stånd der Indogermanenfrage. Archiv f. Rel. wiss. 36: 1. Leipz. u. 
Berlin 1939. — Svensk representant t. ex. Gunnar Ekholm, Forntid och 
fornforskning i Skandinavien, Sthlm 1935, s. 90. 

2 Se framförallt sammelverket Die Indogermanen- und Germanenfrage, 
Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik. Jahrg. IV. 1936. 
Jfr också Bedrich Hrozny, Die älteste Geschichte Vorderasiens und In
diens, Prag 1943 och Wilhelm Schmidt, Rassen und Völker in Vorge
schichte und Geschichte des Abendlandes, I—II, Luzern 1946. — Svensk 
representant Jarl Charpentier, Jämförande indoeuropeisk språkveten
skap. — Dens., Det indoeuropeiska urhemmet (i Norstedts världshistoria, 
del I), båda Sthlm 1926. 

3 Se framförallt Wilhelm Brandenstein, Die Lebensformen der »Indo
germanen» i det ovan anl. sammelverket frän Wien 1936. Hauers kritik av 
Brandenstein (i hans i not 1 a. a.), att denne icke tagit tillräcklig hänsyn 
till att fauna och flora under årtusenden genomgå avsevärda föränd
ringar, är måhända delvis berättigad, men trots detla torde Branden-
steins huvudtanke vara riktig (jfr P. V. Glob, Studier över den jyske 
Enkeltgravskultur, Aarb. 1944, Kbhvn 1945, s. 237). 
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flyttningar från öster till väster äro välbekanta i historien, sak
nas vidare varje antydan om att de indoiranska folken någonsin 
bott i Europa. Man torde trots de motstridande meningarna 
kunna säga, att den s. k. östteorien har de största utsikterna at t 
bli den i framtiden bestående, även om den västliga gränsen för 
dessa kringströvande nomaders vandringar icke med säkerhet 
kan dras så långt åt öster som man emellanåt velat. Vad Norden 
beträffar, måste man sålunda numera utgå ifrån att det tidigare 
bebotts av ett eller flera icke-indoeuropeiska folk. 

Tanken på en folkkontinuitet under mycket långa tider i 
Norden brukar emellanåt stödjas genom hänvisning till att 
förefintliga antropologiska undersökningar ådagalagt, att ras
egenskaperna i Norden i stort ha bibehållit sig oförändrade 
sedan stenåldern. Det är nödvändigt att framhålla, at t detta 
sakförhållande saknar betydelse i vårt sammanhang. Detta 
beror icke i första hand på att det material, på vilket man byg
ger, är väl litet att tillåta några bestämdare slutsatser eller, 
såsom Carl-Axel Moberg nyligen träffande har observerat, på 
att antropologien snarare har visat, »att det saknas tecken på 
invandring än att det finns bevis för kontinuitet».4 Det beror 
främst på det principiella förhållandet, at t ras och folk äro två 
skilda begrepp. Med indoeuropeiska folk avses i det här förda 
resonemanget folk, som tala indoeuropeiska språk, intet annat. 
Det är också det enda sätt, på vilket termen kan användas. Vi 
veta ingenting om huruvida »indoeuropéerna» utmärktes av 
någon särskild rastyp. Även om så skulle ha varit fallet at t ett 
indoeuropeiskt invandrarfolk fört en främmande rastyp till 
Norden, skulle detta dessutom säkerligen märkas föga i det 
långa loppet. De människor, vilkas land erövras och vilkas språk 
och måhända även kul tur utplånas, försvinna naturligtvis icke 
själva. Rashistoriskt uppsuges en minoritet så småningom i 
majoriteten. 

Bland forskare, som icke vilja förlägga indoeuropéernas u r 
hem till Norden, är det en mycket utbredd åsikt, att deras an
komst hit stod i samband med den s. k. stridsyxe- eller båt-

4 Carl-Axel Moberg, Var stenåldersmänniskorna i Sverige verkligen 
våra förfäder?, Nordisk Tidskrift, H. 6, 1948, s. 291. 
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yxekultur, som brukar dateras till o. 2000 f. Kr.5 Denna 
kul tur skiljer sig markant både från megalitkulturen och den 
äldre fångstkulturen. Ehuru arkeologien primärt endast kan 
konstatera kultursammanhang, synes det av olika skäl sanno
likt, att här föreligger en folkförskjutning. Forssander har ansett 
sig kunna fastställa, att stridsyxekulturen hade sitt geografiska 
ursprung i det sachsisk-thiiringska kulturområdet." Någon an
ledning att i så fall antaga, att indoeuropéer vid denna tid 
bebott Mellaneuropa, existerar emellertid knappast. Glob har 
visserligen nyligen velat visa, att Forssanders förläggande av 
stridsyxefolkets ursprung till Sachsen-Thuringen är oriktigt, 
att det framträdde där lika plötsligt som i Norden och att dess 
ursprung måste vara östligt.7 I det han upptar »östteorien» fin
ner han sannolikt, att den snörkeramiska stridsyxekulturen har 
utbret t det indoeuropeiska språket.* Härtill kan fogas, att det 
är sant, att vid den ifrågavarande tiden de indoeuropeiska folken 
redan t rä t t in i historiens belysning. Sedan Hrozny sökt påvisa, 
att den förindiska Indus-kulturens språk var indoeuropeiskt,11 

måste man räkna med indoeuropeiska vandringar åtminstone 
vid mitten av det tredje årtusendet. Hrozny har t. o. m. lockats 
att ifrågasätta, om icke både bandkeramiker och snörkeramiker 
trots allt voro indoeuropéer.1" Han är dock angelägen att be
tona, att detta icke kan anses bevisat. 

Ehuru dessa nya kombinationer av stridsyxefolk och indo
européer äro av det största intresse, måste det likväl med 
skärpa framhållas, att påståendet att stridsyxefolket var ett 
indoeuropeiskt folk är ett påstående utan beviskraft. Vi sakna 
tyvärr varje möjlighet att bestämma, vilket folk, som förde 
denna kul tur med sig. Naturligtvis kan det ej heller konstateras, 

6 Så t. ex. C. A. Nordmam, Den yngre stenåldern i Mellan-, Väst- och 
Nordeuropa (i De förhistoriska tiderna i Europa, II), Sthlm 1927, s. 160. 

' J.-E. Forssander. Die schwedische Bootaxtkultur und ihre kontinen-
taleuropäischen Voraussetzungen, Lund 1933. 

7 P. V. Glob, ovan i not 3 a. a., s. 235 ff. 
8 A. a., s. 240. 
9 Bedrich Hrozny, Inschriften und Kultur der Proto-Inder von Mo-

henjo-Daro und Harappa I—II, Archiv Orientålni, Prag 1942. 
10 B. Hrozny, Kretas und Vorgriechenlands Inschriften, Geschichte und 

Kultur I, Archivum Orientale Pragense, Prag 1943. 
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att det icke var indoeuropeiskt, men bevisningen bör åvila 
hypotesens framställare. 

Dessa frågor stå ännu i hög grad öppna. En tendens gör sig 
emellertid gällande att hänföra den indoeuropeiska invand
ringen till Europa till en betydligt senare t idpunkt än o. 2000. 
Ett viktigt namn i denna forskning är Gertrud Hermes.11 Hen
nes studium av den tämjda hästens utbredning över Europa 
ger vid handen, att den spridits tillsammans med ryttarfolk, 
vilkas kulturella anförvanter återfinnas i Kaukasien. En viktig 
distinktion är för henne skillnaden mellan folk, som ha använt 
hästen framför stridsvagnen (t. ex. indoiranier och de äldre gre
kerna), och folk, som endast använt den till ri t t (t. ex. germaner 
och kelter). Den hästförspända stridsvagnen uppkom söder om 
Kaukasus under inflytande av främre-asiatiska kulturer. Det 
är därför sannolikt, att ryttarfolken umgåtts med lägre kul turer 
öster och norr om Kaukasus. 

Då de enda parallellerna till den europeiska ryttarfolkskul-
turen föreligga på kaukasiskt område, drar Hermes den slut
satsen, att dessa båda kul turer ha samma ursprung. De äro att 
uppfatta såsom indoeuropeiska, och beträffande deras tidssätt
ning anser hon, att det är 1200-talets folkrörelser, som ha skilt 
dem åt. De indoeuropeiska ryttarfolken skulle sålunda först 
efter denna tidpunkt ha kommit till Mellan- och Nordeuropa. 

Den österrikiska etnografiska forskningens grand old man, 
Wilhelm Schmidt, har nyligen för sin del i stort accepterat 
denna syn.1- Såsom utgångsbas för de europeiska och asiatiska 
ryt tarkul turerna uppfattar han den av Tallgren utforskade 
Seima-kulturen (från Nisjni-Novgorod långt in i Sibirien), som 
dateras till 1400—1100 f. Kr. Schmidt räknar nu visserligen med 
en sparsam, fredlig och långsam indoeuropeisk penetration i 
Europa från o. 2000. Dessa indoeuropéer skola ha bedrivit ett 
visst åkerbruk och möjligen ha använt hästen, dock ej till kr i 
giska företag. (De äro sålunda knappast identiska med »strids-
yxeindoeuropéerna».) De indoeuropeiska ryttarfolkens inbrott 
i Europa sker emellertid först under det andra årtusendets sista 

11 Gertrud Hermes, Der Zug des gezähmten Pferdes durch Europa, 
Anthropos 1937. 

15 I sitt i not 2 a. a. 
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fjärdedel, då de uppträda i övre Italien, Ostalperna, Donau
området, mellersta Tyskland och över Nordtyskland nå Skan
dinavien.13 

För en sådan sen datering av bl. a. det germanska ryt tar-
folkets uppträdande i Europa talar f. ö. ett flertal företeelser 
inom den germanska kul turen själv. Länge har man så t. ex. 
observerat den s. k. första germanska ljudskridningen, det för
hållandet, at t konsonanterna i de germanska språken förskjutits 
till i förhållande till det indoeuropeiska »urspråket» nya ut tals
lägen, och det i de germanska språken inträdda til lbakadragan
det av ordaccenten. Germanernas språk äro de mest oindoeuro-
peiska av de indoeuropeiska språken, säger Schmidt.14 Mycket 
har skrivits om dessa språkliga förskjutningar, men det synes 
icke finnas någon naturligare förklaring till dem än att ett indo
europeiskt språk övertagits av ett icke-indoeuropeiskt folk.1" 
Några andra spår av ett icke-indoeuropeiskt språk i Nordeuropa 
finnas visserligen icke. Man gör i allmänhet gällande, att också 
alla gamla nordiska ortnamn äro av germanskt ursprung. Därest 
detta är riktigt, utgör det dock icke något bevis mot ett tidigare 
icke-indoeuropeiskt språk, då ortnamnsforskningen samtidigt 
betvivlar, att några nordiska ortnamn existera, som äro äldre 
än järnåldern.1 0 Om man nu söker komma till klarhet över när 
dessa språkliga förskjutningar ha ägt rum, svarar den ger
manska filologien, att de ägt rum under det första årtusendet 
f. Kr. och att de äro avslutade först bortemot tiden för Kristi 
födelse.17 Denna datering är mycket betecknande. 

Schmidt framhåller, hur också i övrigt alla tecken tyda på att 
germanerna senast av indoeuropéerna blivit till ett folk. Detta 
framgår av ekonomiska, sociala och psykologiska motsättningar, 
som kvarlevde bland dem. I germanernas religion skymta tyd
ligt de olika beståndsdelarna. Oden-religionen är, såsom allmänt 
antages, ett sent tillkommet element. Dess schamanistiska karak-

i3 Schmidt, a. a., del II, s. 216 ff. 
14 A. a., s. 275. 
u Jfr Charpentier, Jämf. indoeurop. språkvet., s. 86. 
10 Jöran Sahlgren i Rig 1920, s. 157. Jfr Moberg, a. a., s. 299. 
17 Elof Hellquist, Art. Germanska språk i Sv. Uppsl.bok, Bd 11, Malmö 

1932. — Schmidt, a. a., s. 277. 
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tär antyder dess samband med ett primitivt ryttarfolk.18 För 
Schmidt typisk är vidare t. ex. hans syn på slaveriets historia. 
Detta fanns knappast i större utsträckning hos åkerbrukskul
turerna och uppkom genom den indoeuropeiska erövringen. Där 
indoeuropéerna voro svagast, var också motståndet mot slaveriet 
starkast. Härav skulle förklaras, varför det förekom minst just 
hos de germanska folken.111 

Tiden för de indoeuropeiska ryttarfolkens ankomst till Europa 
sättes av Schmidt, såsom framgått av det föregående, till det 
andra årtusendets sista fjärdedel. Hur lång tid det tagit, innan 
de uppnådde sitt senare utbredningsområdes gränser, är natur
ligtvis ganska svårt att säga. Till Västeuropa ha de enligt 
Schmidt kommit först med kelterna omkring mitten av det 
sista årtusendet f. Kr.-" Det förefaller dock som om han tänkte 
sig, att de tidigare hade framträngt till Skandinavien. 

De historiska källorna ge ej några säkra hållpunkter härvid
lag. Språkvetenskapen säger oss, att de italiska, keltiska och 
germanska språkgrupperna stå varandra mycket nära, varför 
man får antaga, att deras bärare en tid ha uppehållit sig till
sammans. Det ifrågavarande området bör ha legat någonstädes 
i östra Mellaneuropa, varvid man väl i allmänhet har tänkt på 
Ungern. Italikerna äro de första, som uppenbara sig i historien. 
Deras invandring till Italien sättes i al lmänhet till o. 1000 
f. Kr.,21 men i själva verket finns det knappast något säkert 
belägg för italisk bosättning i Italien förrän på 600-talet." Kel
terna omtalas av grekiska författare o. 500 och kommo till 
Poslätten o. 400. Germanerna uppträdde norr om Balkanhalvön 
på 100-talet och nådde Rhen i början av första århundradet 
f. Kr. Vid tiden för Kristi födelse underlade de sig Böhmen-
Mähren och voro då i övrigt bosatta i södra Skandinavien och 
norra Tyskland. Den keltiska och germanska utvandringen från 
det östeuropeiska »urhemmet» skulle väl av dessa tidsbestäm-

18 Schmidt, a. a., s. 283 ff. 
1B A. a., s. 313 f. 
20 A. a., s. 310. 
21 Jfr K. Friis Johansen, Italiens förhistoriska kultur (i De förhistoriska 

tiderna i Europa, I), Sthlm 1926, s. 378 f. — Charpentier, Jämf. indoeu-
rop. språkvet., s. 76 f. — Dens., Det indoeurop. urhemmet, s. 409 f. 

22 Jfr Arne Furumark, Det äldsta Italien, Uppsala 1947, s. 157 ff. 
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ningar att döma närmast böra sättas till den första hälften av 
det första årtusendet f. Kr.-3 Hermes framhåller, att flera 
hundra år måhända ha varit erforderliga för ett framträngande 
från Ungern till Sverige.1'4 Schmidt menar, att ryttarfolken sär
skilt uppsökte vida slätter och metalliska områden.25 Ett sådant 
förhållande kan också tänkas ha försenat utbredningen till 
Norden. Det förefaller mig, att det ej finns någon särskild an
ledning att från kontinentaleuropeiska utgångspunkter sätta en 
mer omfattande germansk invandring till Norden mycket tidi
gare än till mitten av det första årtusendet f. Kr. 

Mycken snillrikhet har ådagalagts vid försöken att lösa de 
gåtor, som äro förknippade med övergången från bronsålder till 
järnålder i Norden. Bronsålderskulturen upphör, och en till 
synes oförklarlig utarmning framträder i fyndmaterialet. I sin 
bekanta hypotes fann Sernander orsaken härtill ligga i en av
sevärd klimatförsämring, som försvårat livsuppehället. Denna 
vid pollenanalys påvisade förändring i klimatet kan utan tvivel 
tänkas ha omvandlat levnadsbetingelserna; mycket tyder på 
att den också har gjort det. Men klimatförändringen, vilket ord 
påpekats här passa bättre än klimatförsämringen, uppfattas nu
mera sällan som en tillräcklig förklaring till fyndfattigdomen.20 

En kulturhistorisk-politisk hypotes har framlagts av Lindqvist, 
som mot Sernanders slagord »fimbulvintern» satte sitt »den 
keltiska Hansan». Det framväxande kelterväldet i Mellan
europa har etablerat en blockad och avbruti t handelsförbin
delserna mellan Norden och de kopparproducerande länderna 
i Södern.27 Såsom Arne påpekat är ej heller denna Lindqvists 
hypotes helt tilltalande. Dels saknas varje historiskt belägg för 

23 Antydningar i denna riktning hos Charpentier, Det indoeurop. ur
hemmet, s. 409, 414. 

24 Hermes, a. a., s. 109. 
25 Schmidt, a. a., s. 220. 
•° Jfr t. ex. A. W. Brogger, Det norske folk i oldtiden, Instituttet for 

sammenlign. kulturforskn., Oslo 1925, s. 25 f. och 136. — Dens., Jernet og 
Norges eldste ökonomiske historie, Avhandl. utg. av Det Norske Viden-
skaps-Akademi i Oslo, Hist.-Fil. Klasse 1940, s. 11. — Sune Lindqvist, 
Den äldsta järnålderns problem, Finska fornminnesfören:s Tidskr. XLV, 
Helsingfors 1945, s. 120. 

27 Sune Lindqvist, Den keltiska Hansan, Fornvännen 1920. 
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en sådan fast organiserad keltisk stormakt i mellersta Europa, 
som skulle ha kunnat planlägga en sådan blockad, dels är det 
oförklarligt, vartill en sådan egentligen skulle ha tjänat, då 
handel med Norden väl kunde ha lönat sig nu såsom förut.28 

Man kunde nu tänka sig, att den iakttagna fattigdomen under 
tidig järnålder endast vore en synvilla, beroende på att man 
vid denna tid fått en ny inställning till nedläggande av stora 
grav- och offergåvor. På denna linje går Åberg.29 Möjligheten 
av en sådan ändrad tradition finns naturligtvis. Den behöver 
dock icke utesluta, att det nu är fråga om en revolution av 
något slag, om en väsentlig förändring. Att det icke är en konti
nuerlig utveckling mellan brons- och järnålder börjar i själva 
verket bli allt tydligare. Kanske är det icke så mycket den om
skrivna fyndfattigdomen, som därvidlag är det mest beteck
nande, utan det att ett helt nytt avsnitt av vår historia nu börjar, 
en ny period med nya kulturelement. A. W. Brogger har särskilt 
starkt betonat detta. »Vi ser ganske enkelt for vare oine at det 
er en ny tid som grunnlegges i disse merkelige årene fra ca. 
300 for Christus.» Det är fråga om »en förnyelse, omdannelse 
og grunnleggelse».30 Att bronsålderskulturen gick under ses 
t. ex. av att de heliga bergen, hällristningarnas berg, upphörde 
att vara bygdernas mittpunkter.31 Bland nyskapande faktorer 
upptar Brogger de nya gravplatsernas vittnesbörd om att går
den, familjen, släkten, som enhet har ersatts av byn, »et sam
fund, en ny livsform, så radikalt forskjellig fra det gamle bronse-
alderssamfundet at en kan ikke unngå å se det og folge de pro-
blemene det reiser». En familjeegendomsrätt till odlad jord i 
stället för till fångstområden skall vidare ha utbildats. Nya red
skap och nya kulturväxter infördes.32 

Förklaringen till dessa genomgripande förändringar finner 

28 T. J. Arne, Den förromerska järnålderns problem i Norden, Rig 
1926, s. 32. 

28 JVils Åberg, Vorgeschichtliche Kulturkreise in Europa, Kopenhagen 
1936, s. 66. 

30 Brogger, Jernet og Norges eldste ekonomiske historie, s. 9, 11. 
31 Brogger, Det norske folk i oldtiden, s. 133. 
32 Brogger, Jernet og Norges eldste ökonomiske historie, s. 8—10, cita

tet s. 10. — Jfr härtill dens.. De ti tusen år, Sv. turistfören:s årsskrift 
1946, s. 26 ff. 
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Brogger i en social revolution. Då bronsen upphörde att komma 
till Norden, kunde den gamla krigaradeln icke längre få några 
vapen och ersattes av en ny, kulturell t livaktig klass i folket.33 

Denna förklaring upptas numera också av Lindqvist. De han
delspolitiska rubbningarna ha, menar han fortfarande, haft stor 
betydelse men viktigast har dock varit »raseringen av det nor
diska bronsålderssamhällets sociala struktur».34 

Den av Brogger och Lindqvist antagna nya förklaringsgrun
den till den äldsta järnålderns kulturskifte är emellertid na tur
ligtvis också den blott en hypotes. Hermes framhåller på tal 
om liknande teorier om en social revolution i Europa under 
bronsåldern, att det knappast fanns plats för en sådan där. Be
folkningen utgjordes av bofasta bönder med lokalt begränsade 
furstendömen. Jämte ansedda släkter vid furstens sida kan det 
ha funnits hantverkare och tjänstefolk. Men för en stor social 
revolution saknade detta samhälle spännvidd."5 Något av tanken 
på »den keltiska Hansan» lever också kvar hos Brogger och 
Lindqvist. För Lindqvist har även rubbningar i handeln haft 
betydelse och för Brogger har den sociala revolutionen till för
utsättning att den härskande klassens bronsimport plötsligt har 
upphört, vilket i sin tur också måste ha en orsak. Det förefaller 
svårt att helt komma ifrån tanken på att kontinentaleuropeiska 
förskjutningar ha något samband med förändringarna i Norden 
vid denna tid. Sophus Muller tänkte i detta fall närmast på att 
kelternas krigståg verkat ödeläggande på handeln.30 Kanske är 
krigens och folkvandringarnas välkända ödeläggande inverkan 
en naturligare förklaring på bronsålderskulturens undergång än 
tanken på en organiserad blockad eller en social revolution. Det 
synes mig rimligt att här erinra om att kelternas expansion en
dast förefaller vara en del av en stor indoeuropeisk expansion. 
Diskussionen i dessa frågor tycks hela tiden ha förutsatt, att 
kelter och germaner eller i varje fall deras språkliga förfäder 
under hela bronsåldern bebott norra och mellersta Europa. Som 
vi ovan sökt göra sannolikt är detta knappast troligt. I stället 

33 Brogger, Jernet og Norges eldste ekonomiske historie, s. 10 f. 
34 Lindqvist, Den äldsta järnålderns problem, s. 120. 
3-r' Hermes, a. a., s. 123 f. 
36 Arne, a. a., s. 31. 
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förefalla fakta snarare tyda på att kelternas och germanernas 
utvandringar från östra Europa ha ägt rum under senare delen 
av den nordiska bronsåldersperioden. Ytterst nära till hands 
ligger då att sätta dessa vandringar i samband med de inträ
dande kulturella förändringar, som vid bronsålderns slut äro 
konstaterbara i Norden. Det är kanske icke blott kelternas krigs
tåg, som verkat ödeläggande på handeln, utan i lika hög grad 
germanska rörelser. 

Under det att man tidigare gärna sökte förklara inträdande 
förändringar i det arkeologiska fyndmaterialet med att en in
vandring ägt rum, kom senare en tid, då man, i insikt om att 
en förändring lika gärna kan bero endast på införandet av nya 
kulturelement, sökte undvika teorier om invandringar. En så
dan inställning får dock icke göras till ett axiom. Invasioner av 
främmande folk äro ett viktigt fenomen i historien och ha själv
fallet ägt rum också i förhistorisk tid. Carl-Axel Moberg har 
nyligen tagit till orda i denna fråga och framhållit, att det är 
skäl, at t mer än man gjort pröva möjligheterna av forntida 
invandringar i vårt land. Särskilt pekar han just på tiden kort 
före vår tideräknings början, där bevisen för ett befolknings
sammanhang utan avbrott upphöra.37 

Man synes något oense om huruvida den äldsta järnåldern 
i Norden verkligen har inneburit en kulturnedgång. Åbergs 
åsikt är, som ovan framhållits, att fyndfattigdomen samman
hänger med en ny inställning till nedläggande av stora grav
gåvor. Av intresse är därvidlag, att de indoeuropeiska ry t tar 
folken enligt Hermes och Schmidt stodo i medveten motsats 
till den äldre befolkningen genom att de försmådde rikt ut
styrda gravar. Detta sammanhänger dels med de hårda, krigiska 
sederna, dels med att man visserligen hade hövdingar men sak
nade en aristokrati i egentlig mening. I och med att de gamla 
sederna så småningom återkommo ökade rikedomen i gra
varna.38 Hur det nu än var med den äldsta järnålderns fattig
dom, gick ju bronsålderskulturen under. En i varje fall tillfällig 
nedgångsperiod är rimlig, om man antar att en germansk inva
sion inträffade vid denna tid. Germanerna måste ha befunnit 

37 Moberg, a. a., s. 295 ff. 
38 Hermes, a. a., s. 130. — Schmidt, a. a., s. 142 f. 
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sig på en mycket barbarisk kulturnivå. Om man vill leta efter 
historiska paralleller, kan man kanske jämföra den effekt, som 
en germansk invandring bör ha medfört, med följderna av nord
folkens invandring i Grekland och Mindre Asien o. 1200 f. Kr. 
Den eftermykenska tiden i Grekland uppvisar en utpräglad 
fattigdom med fynd endast av tarvlig vardagsvara.39 På samma 
sätt som den mykensk-kretiska och den hettitiska kul turen 
mötte sitt öde kan man möjligen föreställa sig att den nordiska 
bronsålderskulturen gick under. Måhända kan man på detta 
sätt också förstå, varför man har hit tat så många skatter av till
verkningar från bronsåldern. Lindqvist tänker sig i anslutning 
till Bröggers hypotes möjligheten av att sociala oroligheter 
orsakat deras nedläggande.4" I ännu högre grad låter sig en 
allmän skattnedgrävning förstås i samband med en invasion av 
främmande inkräktare. 

Möjligheten av att stridsyxefolket var indoeuropeiskt kan ej 
helt avvisas. Det förefaller dock ej sannolikt att så varit fallet. 
Jag har starkt velat understryka, att giltig bevisning för detta 
antagande saknas. Om man godtar Schmidts hypotes om att 
en långsam, fredlig indoeuropeisk penetration av Europa ägt 
rum sedan o. 2000, är det möjligt att en sparsam indoeuropeisk 
bosättning under det andra årtusendet funnits i Norden. Det är 
emellertid högst osannolikt, att detta hypotetiska indoeuropei
ska folk i så fall varit förfäder till germanerna. Dessa ha av alla 
tecken att döma tillhört de primitiva ryttarfolk, som först bort
emot år 1000 inträngde i Europa. Vid tiden för Kristi födelse 
ha de, efter vad man med någorlunda säkerhet vet, bott i Norden. 
Någon gång därförut måste de ha kommit hit. En från språk-
historisk och kulturhistorisk synpunkt mer sannolik t idpunkt 
härför än övergången mellan brons- och järnålder finns knap
past. Är denna tankegång riktig, skulle århundradena närmast 
efter 500 f. Kr. kunna betraktas såsom tiden för den första 
germanska bebyggelsen i Norden. 

39 Chr. Blinkenberg, Greklands förhistoriska kultur (i De förhistoriska 
tiderna i Europa. I.), Sthlm 1926, s. 246. 

40 Lindqvist, Den äldsta järnålderns problem, s. 121. 
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S U M M A R Y 

Göte Klingberg: The Age of the Teutonic Settlements in the North. 

As all available evidence favours the view that the Indo-Europeans 
are of eastern origin, the Northern countries must previously have been 
inhabited by other than Indo-European peoples. There is nothing to 
prove that Indo-European language and culture were introduced by the 
invasion of the Battle Axe folk (about 2 000 B. C). W. Schmidt assumes 
a sparse Indo-European penetration into Europé from the l l th century 
B. C, but according to him and Gertrud Hermes the Teutons were part 
of the mounted hördes that did not reach Europé until towards the end 
of that century. In the author's opinion, the northward Teutonic migra
tion from areas in continental Europé should be put at the middle of 
the first millenium B. C. 

Many ingenious suggestions have been put forward in the attempts to 
cxplain the sudden scarcity of finds in the North Countries at the 
transition from the Bronze Age to the Iron Age. A deteriorating climate 
has been assumed (Sernander); a Celtic blockade of trade (Lindqvist); a 
social revolution (Brogger and Lindqvist); changing funeral and sacrifieial 
customs (Åberg). A Teutonic invasion at that time can according to the 
author explain not only the scarcity of finds, but also — and above all 
— why that period marks the beginning of quite a new stage in the 
cultural history of the North. 
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