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VITTNESBÖRD OM FOLKVANDRINGAR
FRÅN EN D I S K U S S I O N I
SVENSKA ARKEOLOGISKA

SAMFUNDET

I fornforskningens historia har frågorna om forntida folkvandringar ständigt varit aktuella. Skillnaderna mellan svaren
på dem har markerat skiljelinjerna mellan olika skolor och
olika generationer av forskare.
Med hänsyn till de inlägg, som gjorts under de senaste åren,
inbjöd Svenska arkeologiska samfundet hösten 1953 till meningsutbyte i dessa ämnen. Professor Gutorm Gjessing, Oslo, och
docent Carl-Axel Moberg hade anmodats att därvid inledningsvis
belysa problemställningarna från skilda utgångspunkter, framför allt ur principiell synvinkel: under vilka betingelser kan elt
lyiidmalerial upplysa om folkförflyttningar? Frågornas antropologiska aspekter berördes i etl inlägg av antikvarie Nils-Gustaf
Gejvall.
Dessa tre inlägg presenteras härnedan' i den förhoppningen,
att i dem framförda synpunkter skall kunna tjäna som utgångspunkter för diskussion även i annat sammanhang.

Redaktionen

D I S K U S S I O N S I N L E D N I N G AV GUTORM GJESSING
Slik jeg har oppfaltet siluasjoncn, er vår oppgavc i detta
symposiet å pr0ve å finne fram til et noenlunde sikkert prinsipiclt grunnlag å stå på når det gjelder problemet om vandringer
Diskussionen, vilken kom till stånd på initiativ av förste antikvarie
Nils Ludvig Rasmusson, ägde rum den 10 november 1954. — Inläggen återges i stort sett i den form vari de framfördes. De b a r redigerats för tryckning
av Carl-Axel Moberg, vilken även utarbetat det svenska m a n u s k r i p t e t till
s a m m a n f a t t n i n g a r n a på tyska.
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av mennesker i f0rhistorisk tid — med andre ord, å finne fram
til de kriterier som uten enhver tvil kjennemerker vandringer i
motsetning til andre av de prosesser som föregår mellom ulike
tolk, selv om vi da skulle måtte skjaere långt inn til beinet i det
arkeologiske stoffet. Legitimiteten av denne oppgaven skulle
vaere åpenbar, for det kan vel ikke egentlig nektcs for at vi i
tidenes l0p har sett en del ganske flotte og lufligc vandringshypoteser.
F0r jeg går över til det spesiellc emne, må jeg likevel skyte
inn noe som i og for seg skulle vaere sj0lklart; men som etter
min erfaring ikke er fullt så sj0linnlysende i praksis, nemlig
n0dvcndigheten av å gj0re klart greie for hva som er arkeologiske fakta, og hva som er förf ätterens egne deduksjoner av
dem — og ikke bare det, men også å hokle begrepene teori og
hypotese klart ut fra hverandre. For som jeg tror å kunne vise,
vil vi n0dvendigvis som en ovcrveiendc regel måtte bevege oss
i en hypotesenes verden når vi studerer vandringer på arkeologisk grunnlag. Vi har nemlig ofte en ambiti0s träng til å
bruke det noe mer pretensi0se navn teori på vare hypotesepalass. Og ikke bare på vare egne, men også på andres -— dersom vi likcr dem, dersom de passer inn i vare egne hypoteser.
På det viset har det ofte hendt at en idé som fra forfatterens
hand har v a r t lansert som en ren hypotese, gjennom en gradvis
metamorfosc (muliggjort — sannsynliggjort — påvist — bevist)
i l0pet av noen få mellomledd er blitt en kjensgjerning uten at
det faktisk cr blitt bräkt nye moment av betydning inn i biidet.
Denne elskverdige forkludring av fenomenene har så lett for å
f0re til et dekorativt tårn av hypotese på hypotese stablet oppå
hverandre, uten at det blir gjort fors0k på å verifisere dem.
Dette betyr långt fra at jeg mener vi skal vaere for engstelige
for å arbeide med hypoteser. Tvcrt om tror jeg skandinavisk
arkeologi ville vinne på noe mer dristighet. Det er den gode
hypotese som bringer vitenskapen fram. Den skjerper trangen
til å forfine vårt verifiseringsverkt0y. Strengt tätt har vel ikke
jeg noen rett til å dosere vitenskapelig ctikk i en framtredende
og laerd vitenskapelig forsamling; men saerlig når det dreier seg
om så vanskelige ting som vandringshypoteser, b0r vi vaere varsomme med å gi dem ut for mer enn de sj0l står inne for, noe
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jeg er redd jeg sj0l ofte har syndet mot. Dermed skulle vi kunne
»awikle moralen» og gå över til vårt egentlige emne.
Problemet må jo vaere et dobbelt: 1. Hva skjer når en gruppe
mennesker vandrer inn i et område med et annet kulturpreg?
(Jeg ser her bort fra tilfelle hvor det dreier seg om vandringer
inn i tidligere ubcbodde str0k). 2. I hvilken utstrekning kan
dette bli lest ut av det arkeologiske tilfanget? 2 Til den f0rste
delen av problemet, som jeg saerlig skal holde meg til, har
unektclig etnografien et rikholdig tilfang å by på — om enn ikke
så overveldende som en kunne vaere fristet til å tro ved f0rste
blikk. For går vi dette tilfanget noe kritisk etter i s0mmene,
vil vi se at det for en stor del bygger på rekonstruksjoner •—
hvor en med andre ord har tydd til vandringspostulat, fordi en
i det observerte tilfanget fant fenomen som vanskelig lot seg
lorklare på annen mate. Dette tilfanget må en derfor behandle
med all mulig varsomhet, for at vi ikke skal komme i skade for
a bevise påstanden med det som skulle bevises. I andre tilfelle
har vandringene skjedd under så sterk europeisk stimulus at vi
må regne med faktorer som ikke har vaert relevante i f0rhistorisk
tid. Også dette tilfanget må en derfor bruke med vaken kritikk.
Men likefullt står det mye igjen fra de mest ulike kanter av
verden, hvor vandringene er belagt med helt pålitelig tradisjon
eller skriftlige dokumentariske kjelder, og hvor europeisk sivilisasjon ikke hadde gjort seg gjeldende på en slik mate at biidet cr
blitt nevncverdig forstyrret. I hvert fall er tilfanget så stort at
det har liten dokumentarisk verdi å sitere enkelte ekscmpler i
en kort innledning som denne. Til det kommer det alt for mange
variabler inn — arten av naturmilj0ene, likheter eller motsetninger i busettingsformer, erverv, 0konomiske og politiske
- Litteratur:
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system, vandringsmåtenc, omfånget av dem osv. Og alle disse
ting har sin avgjorte betydning for vårt problem.
Somme gånger skjer vandringene i form av vaepnete invasjoner, men det cr långt fra alltid tilfelle, og også vandringsmålen må sette preg på forholdet mellom de to folk det er talc
om: innvandrernc og det folk de slår seg ned mellom. Jeg tror
derfor jeg skal holde meg til en — dessverre alt for skissemessig
— unders0kelse av hvilke sider av kultur og samfunn som er
de mest plastiske og derfor lettest gjenstand for modifikasjoncr
i ct nytt milj0, og hvilke som er de mest resistcnte, og derfor
de heste indikatorer på vandringer. Vi blir her også konfronterl
med et annet problem: diffusjonen. Rett nok blir diffusjon delinert noe ulikt, og når jeg her oppfatter det som overf0ring av
kulturelement uten at vandringer er med i spillet, er det fordi
jeg tror det cr cn definisjon de fleste arkeologer vil kunne godta.
Det er med en gäng klart at kulturelement som redskapstyper,
smykker og liknende myc lettere blir gjenstand for diffusjon
enn sosiale og religi0se fenomen, språk osv. Det er trass i alt
lettere å finne handelsmarked for et godt sverd eller et vakkert
smykke enn for den autoritct morbroren gjerne har i matrilin c a r c samfunn. Det er myc lettere å se nytten av en effektiv
kanotype, et godt stcinslag til redskapsvirke eller en ny pilegift
enn det er å se nytten av at morbroren övertar oppdraging og
undervisning av en gutt i stedet for at faren gj0r det. Hvor det
gjelder å finne sikre kriterier på vandringcr kan vi derfor sette
cnkcltgjenstander utafor. Så lenge de ligger i montrene som l0se
oldsaker har de ingen beviskraft overhodet. Svakheten i å bygge
på kulturelement av dette slag hvor det gjelder vandringshypotcscr ser en tydelig nok av de mengder av ekscmpler vi har på
folk hvor det ikke er korrelasjon mellom språk- og kulturtype.
På N.V. kysten av Nord-Amerika finner vi stort sett ensartete
kul lurf or mer fra Gulf of Georgia til Cape Elias i Alaska, men
helt ulike språkstammer; det samme er tilfelle i pueblo-området
i Arizona og New Mexico, for ikke å snakke om forholdene på
og omkring P r ä r i e n , hvor den ene stamme etter den andre
trengte ut etter at hesten var innf0rt, og hvor deres kulturformer
er blitt sterkt formet om, mens språkene er blitt bevart. Jeg
tror de arkeologer har ret, som pocngterer stilformenes be-
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tydning som etnisk solidaritetsskapcnde faktorer. På den andre
sida er heller ikke dette noe almengyldig fenomen, noe en igjen
kan se f. eks. på N.V. kysten, hvor de salish-talende bella coolaindiancrne har trcngt seg inn som en kilc mellom kwakiutlene;
men hvor stilformen er helt den samme.
I en noe annen stilling står for såvidt vår venn morbroren.
Dette er blitt enda klarere etter at den sosialantropologiskc
strukturforskning har satt inn. Det förekommer meg at den har
levert fullgodt bevis for at de sosiale relasjonene i et hvert samfunn ordncr seg i regclbundne m0nstre av plikter og rettigheter, hvor alle ledd i m0nsteret i st0rre eller mindre grad er
avhengigc av alle de andre, sann at dersom cn endrcr på ett av
disse leddene, virket det inn på hele strukturen. Denne mangesidige og gjensidige avhengigheten er ikke like sterk över hele
det sosiale feltet, for den sosiale strukturen består igjen av
under-strukturer eller system med en sterk indre fasthet og
kontinuitet. Vi har slektskapssystem, aldersgruppesystem, politisk system osv., og den mangesidige avhengigheten innafor
disse' systemenc er mer direkte enn mellom to relasjonstyper
som h0rer til i ulikc system. Dersom en, med andre ord, plutselig
lok fra morbroren hans autoritet, ville det i f0rste rekke endre
autoritetssystemet innafor familicn og slekta. Men denne endringen ville igjen virke utöver hele samfunnct. På samme mate
ville det ha ubercgnelige konsekvenser om en plutselig tillä morbroren i et patrilincart samfunn en autoritet han ikke f0r hadde
hatt.
Dette er jo sosialanlropologisk barnelardom. Jeg nevner del
ber, fordi det viser to sidcr av samme sak: dels at overf0ring
av sosiale element, l0srevet fra hele sin sosiale kontekst er en
betcnkelig affarc, — dels at nettopp dette gjensidige og mangesidige avhengighetsforholdet gir den sosiale strukturen en merkelig stabilitet. En sosial struktur i balanse - - hvor, med andre
ord, de ulikc interessegrupper bölder hverandre i sjakk — ville
idealt sett fornye seg sj0l uendret i det uendelige. I virkcliglieten skjer jo aldri dette, fordi ikke noe samfunn er i full
balanse. Det vil alltid v a r e påvirkninger ute fra eller indre
hendinger som virker i retning av disintcgrcring, og det stadige
vekselspill av disintegrcring og re-intcgrcring for å finne fram
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til en ny balansetilstand, vil alltid skape visse strukturellc 1110difikasjoner. Likefullt har en sosial struktur en stor indre
stabilitet.
Dersom en, med andre ord, kunne tenkc seg en sosial struktur
fprt ucndret inn i et nytt milj0, ville det v a r e et överlag sterkt
indisium, for ikke å si bevis, på vandring. Så mye mer som en
sosial struktur ikke kan bli ovcrf0rt uendret uten at den også
tar med seg andre fenomen, som f. eks. språket som jeg 0yeblikkelig skal komme til. Men av mange grunner kan ikke slikt
skje. Den ene er den utvilsomme sammenheng mellom den
sosiale struktur og det 0kologiske milj0 — en sammenheng som
igjen bidrar til å 0ke stabiliteten. Det 0kologiske milj0et bidrar
i stor utstrekning til å forme crvervsliv og busettingsformer, og
har dcrigjennom formendc virkning utöver hele samfunnstrukluren, noe som likcvel långt fra betyr at samme 0kologiskc
milj0 vil resultere i identisk sosial struktur. Her kan mange
variabler spille inn. Nå er jo også det 0kologiske milj0 en strukturell enhet, og samfunnet må derfor finne fram til en integrasjon i den 0kologiske strukturen. Når derfor et folk kommer inn
i et nytt 0kologisk milj0, vil den sosiale strukturen måtte bli
modifisert dersom folket skal kunne tilpasse seg de nye naturvilkårcnc.
Dessuten, det som skjer er jo i alle tilfelle al cn gruppe
mennesker med sitt eget språk, en bestemt sosial og politisk
struktur, sin egen religionsform, sitt tradisjonellc 0konomiske
system og ervervsliv og tilpasset et bestemt natunnilj0, kommer inn i et nytt milj0, hvor alle disse faktorene er annerleis,
— mer eller mindre ulikc fra dem de var vant til, men i hvert fall
annerleis. Det innvandrernc må gj0re, er å skikke seg slik at det
blir levelige vilkår. Kommer de som erobrere, vil de i f0rstc
rekke måtte s0ke en politisk l0sning. De vil da gjerne ctablerc
seg som en overklasse og administrere de undertvungnc. Men
målet må v a r e å finne fram til cn likevektstilstand hvor begge
folks intresseområder balansercr, — eller aller helst til en symbiose hvor begge folk har direkte nytte av samlivet. Når denne
symbiosen er oppnådd, vil den politiske organisasjoncn gå över
i mer tradisjonspregete former. Den politiske makt vil gå över
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til politisk autoritet, - med autoritet menar jeg da her integrcrt
politisk makt.
Men for å nå dette målet, vil begge parter måtte modifisere
sin kultur og sitt samfunn, — sin 0konomiske, sosiale og politiske struktur. Malinowski har vist klart nok at i koloniområdene må tilmcd kolonimaktene modifisere sitt 0konomiske
system, sin administrasjonsform, sin religi0se forkynning osv.
Resultatet vil med andre ord alltid bli gjensidige modifikasjoncr.
Men fordi cn struktur alltid er mer enn summen av delene, vil
disse modifikasjonene ikke forme seg som en mekanisk blanding,
de vil f'0re til nye former. Alt dette f0rer til at likheter mellom
losrevne sosiale element blir s v a r t spinkle som bevis på vandringer. Skal de ha noen tyngde i bevisf0ringa må deres strukturellc sammenheng bli klargjort; det må kunne bli vist om de
h0rcr funksjonell inn i den lokale sosiale konteksten eller om
de står som hittil ikke-intcgrerle faktorer.
.leg nevnte at misjonarene — i st0rre eller mindre utstrekning
har måttet tilpassc sin forkynning til de nye forholdcne på
misjonsmarka. Dette bringer så det religi0se aspektct inn i
biidet. Det er ei vel kjent sak både for ctnografer og religionsforskerc at idéinnboldct i en religionsform er mye mer plastisk
og lettere å endre enn kultus og rituale. På den andre sida vet
vi jo crfaringsmessig at religionsformer kan bli f0rt ut över
heller store og etnisk uensartcte områder uten nevneverdige tilskudd av folkeelcment. Ikke minst i 0st-Asia — med den store
ulbrcdclsen av buddhismc, konfucianisme, muhammedanisme
og shintoisme, er dette klart nok, om enn også etniske forskyviiinger i mange tilfelle har spill inn her. Og incaene i Peru drev
en vel planlagt, vapnet misjonsvirksomhet. Heller ikke det
religiöse isolert kan cn derfor brukc som bevis på vandringer.
Går vi så över til språket, vil vi igjen komme över i et merkelig
stabilt fenomen, vel å mcrkc dersom en oppfattcr språket som
en helhet, ikke som cn mer eller mindre tilfcldig samling ord.
Lånordstudier — og etterkrigstida med hele invasjoncn av
amerikanske ord — har jo til evidens vist hvor lett det er å
l'0re nye ord inn i et språk. Men språket cr naturligvis noe mye
mer enn vokabularet, også det har sin struktur som f0rst og
fremst består av det grammatiske — dermed innbefattet både
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b0yingslare og syntaks — og det fonologiske system. Og disse
er i långt h0yere grad enn vokabularet ct strukturell hele, hvor
det ikke Hytter å endre på de enkelte ledd uten at helheten ög
blir endret. Derfor blir gjcrne lånordene 6g formet om for å
passé inn i det grammatiske og fonologiske systemet det nye
milj0et disponerer över. Tr0ndskc nybyggere på P r ä r i e n snakket
om horsain, svcnskcne sier ranson, vi nordmenn rasjon, men
begge deler cr uttalt innafor den slingringsmon som h. h. v.
svensk og norsk fonologisk struktur tillåter; — for ikke å snakke
om det norske studentspråket jeg m0tte f. eks. i New York: »Jeg
tok subveien hjem, så krossa jeg striten og hadde cn drink i
baren like ved di'0gståren, l'0r jeg kom hit.» Samisk er fullt av
lånord - - russiske, finskc og skandinaviske — blant annet n0dvendiggjort av industrialismens teknikk og andre möderne kullurfaktorer. Men de har fått samiske b0yningsformer og fonetisk
karakter. De er blitt intcgrert i samisk språkstruktur. Grannen
til at språkstrukturen har en slik merkelig stabilitet, skyldes
ikke minst, som Meillet, Sapir, Benj. Whorf, Harry Hoyer og
andre har vist, at språket er flökt så ul0selig inn i et folks kultur
og samfunn
også i hele forcstillings- og tankeverdenen
at
det ene så å si står og faller med det andre.
Vokabularet er dessulcn ubrukelig som vandringsindikalor av
andre grunncr. Ikke sjelden cr ordlikhctcn helt tilfeldig. »Mor»
på quechua-språket i Peni heter »Marna», uten at noen vil anlyde vandringer fra Europa til Peru, eller vise versa, av den
grunn. Ofte viser ordlikheten seg ved n a r m e r e analyse å komme
av at el begrepssymbol i det ene språket er satt sammen av
flere tidligere symbol osv.
Dersom en derfor finner at et språk i sin helhet, altså både
med sin grammatiske og fonologiske struktur bevart, er blitt
flyttet ovet til et nytt område, ville jeg se det som bevis på
vandringer, så myc mer som språkets sosiale funksjon f0rst og
fremst er den solidaritctsskapende. En kjenner seg mer eller
mindre som ett med dem som snakkcr samme språk; folk som
snakker el helt annet språk derimot står en emosjonclt fremmed.
lor ikke å si fientlig, överfor. Dette gjelder långt fra bare språket
som intellektuell mcddelsesmiddel, men også i h0y grad som
indikator på etnisk likhet: »Litt lengre ut i fjorden og litt lengre
8
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inn snakke' dem så gysele' st0gt; men der som e' er fra, der
snakke dem så n0dele'!» I det hele tätt står vel språk, draktskikk
og stilform i kunsten — i alle kunstartcr — som noen av de
avgjort viktigste indikatorer på etnisk likhet eller ulikhct.
Språkets slrukturelle stabilitet kan bli konstatert mange steder
i verdcn; men i likhet med den sosiale strukturen er heller ikke
språkene statiske. De er st0tt i endring; men ganske sarlig i
områder uten litteratur og annen skriftlig språkbruk, vil endringene föregå ubevisst uten at det er mulig å påvise enkelte,
bestemte arsaker; fordi — som Radcliffe-Brown uttrykker det
(nn den sosiale strukturen, »for å finne årsaken måtte en definere
hele det sosiale systemet. Årsaken ligger i systemet.» På den
andre sida har en mange ekscmpler på at folk har skiftet språk
og, både på at et erobret folk tar över språket til erobreren og,
på det omvendte forholdet. Delte betyr likevel ikke anncl i denne
sammcnhciigen enn at ensartct språk i et område i og for seg
ikke utelukker at det kan ha förekommet innvandringer.
Dette jeg her har lagt fram er vel nok vel kjent for de fleste
og det må jo medgis at hvor det gjelder å finne fram til sikre
og uomst0telige kriterier på vandringer i det arkeologiske til—
langet, har denne teoretiske vandringen ikke v a r t sarlig oppmuntrende. For de sikre kriterier vi har, kan vanskelig finnes
i del arkeologiske stoffet — cn gräver nå ikke opp sosiale strukturer av jorda, om jeg enn er vel klar ovcr at sovjetrussiske
arkeologer mener å kunne konstatere sleklskapssyslem i steinalderen.
Jeg har her måttet gå ovcr sp0rsmålcne med en harelahb, og
har ikke kunnet komme inn på de muligheter det arkeologiske
tilfanget gir for å nå fram til hypoteser av en st0rre eller mindre
sannsynlighelsgrad ved å kombincre de ulike kriterier. For det
er jo klart at en ved hjelp av vel planlagt markarbeid i avgrenste
områder, ved ulnytting av geografisk funnfordeling, busettingsformer, ervervsformer, gravskikker og kultplasser, eventuelle
innskrifter og stedsnavn osv., kan komme fram til situasjoner
hvor problemet om vandringcr långt fra kan bli avvist som
arkeologien uvedkommendc. Og her kan da også oldsakcne
komme inn i biidet som kronologisk barometer og retningsviscr
— ikke minst smykkematerialet, og andre dekorertc saker. Jeg
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kan f. eks. minne om Gordon Childes bok »Social Evolution»,
som, etter det jeg kan skj0nne, viser klart nok at en ved fantasirik utnytting av tilfang fra arkeologien og tilgrensende fag
kan komme ganske långt i studiet av sosiale organisasjoner i
törhistorisk tid, enda om jeg ikke i og for seg tror at hans
icsultat alltid er de rctte.
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MOBERG

»Erik Röde hette han, som härifrån for dit. De fann där människors boplatser, både öster och väster i landet, och rester av
båtar och stenredskap, så att man härav kan se, att där hade
det slags folk hållit till, som har bebyggt Vinland och som grönländarna kallar skrälingar.»
Are Frodes ord för drygt åtta hundra år sedan ger oss ett
törsta belägg för hur man i Norden tidigt ställts inför frågan
om fynd som vittnesbörd om folk.
Den gamla episoden ger en påminnelse om hur naturligt det
är att inför spår efter människor nyfiket fråga: vilka var de?
varifrån kom de? — och hur naturligt det också är att söka
Nvar på dessa frågor genom cn granskning av spåren.
Hur inånga försöken att identifiera folk i fynd än har varit
genom tiderna — även avlägsna tider — börjar ju likväl det
vetenskapliga studiet av folkvandringsspåren sent. Vårt studium
är ju ungt ännu. I det sammanhanget vill man gärna erinra om
hur en av den tidiga nordiska arkeologiens debatter kom att få
stor betydelse för den fortsatta principdiskussionen och för metodikens utveckling, inte bara i Norden utan indirekt i mycken
arkeologi och etnografi därutanför: 1800-talets begynnelse av
diskussionen om lapparnas stenålder kom att leda till för sin
tid påfallande konsekventa och genomförda försök att utnyttja
fynd som vittnesbörd om folkvandringar; och snart följde bland
annat de intressanta äldre försöken från finsk sida att urskilja
en fenno-ugrisk forntid.
Vi skall naturligtvis inte här fördjupa oss i forskningens
historia. Men det är likväl motiverat att åtminstone i förbigående
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erinra om några etapper på vägen: den djupa motsättningen
mellan Hans Hildebrand och Oscar Montelius, där folkvandringstro ställdes mot kontinuitetstro; den inte mindre djupa skillnaden mellan Oscar Montelius' och Sophus Mullers syn på dessa
frågor, där svenskens övertygelse om den sedan stenåldern
(rentav en tidig del av stenåldern) orubbade nordiska befolkningshistorien möttes med kritik och vägande motinlägg av den
danske forskaren. Men man skall då också komina ihåg, hur
Sophus Miiller, som den odoktrinära, genomäkta forskarnatur
han var, inom sig själv bar på och även gav uttryck åt en
dubbelhet i inställningen, som vittnar om att ämnet »vittnesbörd
om folkvandringar» för honom kändes som ett problem med
förblivande aktualitet, ett forskningsområde, där man inte i
lörväg visste, alt detta är den rätta vägen, utan man måste söka
sig fram längs alternativa banor.
Ännu aktuella motsättningar utbildades så under 1900-talel
mellan betydande forskargrupper i å ena sidan Norden, å andra
sidan Kossinnas Tyskland. Det är besvikelse, som talar ur Kossinnas ord i hans nekrolog över Montelius: »Der schwächste
Punkt in dem ganzen Forschen des schwedischen Meisters war
wohl sein Verhältnis zu der Frage der jeweiligen völkischcn
Zugehörigkcit der wechselnden vorgeschichtlichen Kulturen . . .
Als urspriinglicher Naturforscher stånd er diesen Fragen ziemlich hilflos gegenuber . . .» En motsvarande besvikelse är nog
ännu levande söder om Östersjön. Att Kossinnas doktriner där
ännu gör sig gällande med så våldsam styrka ger bakgrunden
både till ett sådant inlägg som Wahles 1941, och till den fanatiska, nästan religiöst färgade debatt, som det givit anledning
till. Men så har det ju också gått politik i hela frågan, eller
rättare sagt: i diskussionen kring dessa frågor har det alltid
funnits med politik, som man på sin höjd hoppas skall kunna
frätas ut i en ännu avlägsen framtid.
Om jag här har nämnt en motsats mellan tysk och nordisk
forskning, måste detta kompletteras med ett påpekande, att del
naturligtvis inte rör sig om en klar frontlinje. Liksom Kossinnaskolans åsikter en gång utformades på grund av nordiska inlägg,
kan nordiska forskare i dag i vissa av sina inlägg på ett till och
med ganska avancerat sätt företräda tankegångar, som i princip
11
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närmar sig Kossinnas, medan man hos andra finner program
i Kossinnas anda förenade med principutredningar i linjer, som
konsekvent tillämpade måste leda långt bort från Kossinna.
Längre skall vi inte föra dessa antydningar om gångna och
närbelägna dagars diskussion av fyndens vittnesgillhet ifråga
om folkvandringar'; och den viktiga moderna amerikanska
åsiktsbildningen på närbesläktade områden faller inte inom den
synvinkel, som del tillkommer mig att anlägga i detta sammanhang. Men det har förefallit naturligt och nödvändigt att ha
gjort åtminstone dessa antydningar, eftersom vi själva, medvetet
och omedvetet, i så inånga avseenden är bundna av den gamla
debattens problemställningar och lösningsförslag.
Vi blir bundna redan i början av vår utbildning. När vi skall
börja våra försök att få någon sorts översikt över forntiden
inom vidare områden, blir den bilden sammansatt av översikter
med olika upphovsmän, som kan representera helt olika principiella inställningar.
Så ställs vi t. ex. inför den traditionella bilden av de brittiska
öarnas förhistoria som ett komplex av invandring efter invandring genom tiderna, med egentligen bara ett enda undantag,
nämligen den utvandring, som under merovingertid befolkade Bretagne med förfäderna till vår tids kcltisktalande befolkning där.
Går vi till andra områden på andra sidan hav, finner vi en inte
alldeles obcsläktad historia. Man kan finna norsk järnåldershistoria så skildrad, att den visserligen börjar med cn eventuell
' Några nyare inlägg i den principiella d e b a t t e n :
E. Wahle, Zur ctbnisclien Deutung fruligescliiehtliclier Kulturprovin/.en.
(irenzen der fruhgesehichtlichcn Erkcnntnis* I, Sitzungsbcricht der H e i d d berger Akademie der Wisscnscbaftcn, Heidelberg 1941.
M. J a h n , Die dcutsclie Vorgeschiclitsforscliung in einer Sackgasse?, Naclii-icbtcnblatt fiir dcutsclie Vorzeit 1941, s. 73 ff.
M. J a h n , Die Abgrenzung von Kulturgruppen und Völkern in der Vorgescbichte, Berichte iiber die Veiiiandlungen der säcbsisclien Akademie der
Wissenschaften zu Leipzig, Phil.-hist. Klasse 9 9 : 3 , Berlin 1953.
C.-A. Althin i Niederdcutschc Mitteilungen, 2, 1946, s. 163 ff.
.V. Åberg, Nordisk befolkningshisloria under stenåldern, Stockholm 1949.
— Förf. h a r tidigare berört ämnet bl. a. i Zoncnglicderungen der vorchristlicbcn Eisenzeit, Lund 1941, s. 163 ff.; Var stenåldersmänniskorna i Sverige
verkligen våra förfäder?. Nordisk tidskrift 1948, s. 289 ff.; Innan Sverige
l.lev Sverige, Stockholm 1951, flerstädes.
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utvandring under förromersk tid, men sedan följer invandringarna slag i slag, i spridda grupper under romersk järnålder, i mäktig omfattning under folkvandringstid. Det spelar
mindre roll rent principiellt, att dessa vandringar delvis betecknas som »återvandringar» efter de nordiska krigaremigralioncr under romersk tid, om vilka vissa nordiska arkeologer vet
så mycket men samtida skriftliga källor bra mycket mindre. —
Först under vikingalid vänder strömmen och för utåt.
För Finlands del beskrivs också gärna invandring på invandring, av goterna och finnarnas förfäder vid olika tidpunkter,
av kontinentala inflyttare under merovingertid.
Skillnaden blir stor, om man går till Sverige. I bjärtaste kontrast mot föreställningen om de ständigt invaderade brittiska
5ama står ännu den montclianska bilden av forntidens Sverige
med den obrutna, orubbade befolkningsutvecklingen sedan stenåldern, gång efler annan utgångspunkten för expansioner och
utvandringar över havet. Herulernas ur skriftkällor kända invandring är ju bara ett »hemvändande». Och bakom denna bild
skymtar genom den rudbeckianska fönsterramen i barock
svenska renässans- och medcltidsförfaltares samt ytterst Jordanes' föreställning om vagina gentinm i Norden.
Väl har mycket hänt i nordisk arkeologi sedan Montelius
dagar, också för uppfattningen om Sveriges forntida befolkningsförhållanden. Helhetsbilden består ändå i väsentliga avseenden. I en modern översikt av befolkningsförhållandena i
Sverige under brons- och järnålder kan det visserligen finnas
ett så omontelianskt — och ännu inte alldeles vanligt — drag
som antydan om möjligheten för invandringar under äldre järnåldern; men det är ändå tydligt, att strömmens huvudflöde bär
utåt. Utflyttningar från Sveriges fastland nämns oftare än invandringar dit.
Nåväl — invänder läsaren kanske — allt detta är ju självklara och välkända ting. »Det är ju bara ett uttryck för att
historiens gång varit olika i olika områden. Till England har
man vandrat in. Från Sverige har man flyttat ut.»
Är det verkligen bara så? Ligger hela förklaringen, eller dess
huvuddel, verkligen i olika förhållanden, olika befolkningsöden?
Är det inte så, att det spelar in något väsentligt annat också —
13
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olika sätt att betrakta och utnyttja källmaterialet och dra slutsatser av det — olika grundinställning hos forskare av olika
skolning och olika temperament? Jag tror att det är så. Och
jag tror också, att en väsentlig anledning till skillnaden mellan
bilden av engelsk och svensk forntid ligger däri, att ifråga om
England har man tidigare tillgång till bättre skriftliga källor,
som kan berätta om invasioner över kanalen; i fråga om Sverige
har vi inte ett tillnärmelsevis lika tidigt och rikt skriftligt källmaterial, och därför kommer invasionerna bort. Och i båda
fallen, i Storbrittannien som i Sverige, har tolkningen av fyndens
utsago på ett naturligt sätt kommit att anpassas efter vad man
vetat eller trott sig veta av de skriftliga källorna. Så uppstår
mycket av skillnaden mellan England och Sverige, mellan invandringarnas land och utvandringarnas.
Men om dessa misstankar är befogade, måste det vara angeläget att försöka göra bilderna av de olika områdenas historia
bättre jämförbara och möjliga att sammanställa — att reducera
källtolkningarna lill gemensam nämnare, så gott det nu låter sig
göra. Det gäller alltså att undersöka möjligheterna att nå längre
fram emot ett enhetligt och riktigt betraktelsesätt. De inlägg,
som här publiceras, bör kunna uppfattas som uttryck för en
önskan i sådan riktning.

De motsättningar och åsiktsskillnader, som jag har talat om,
är av olika natur. Dels är de betingade av olika stark tro på hur
mycket folkvandringar, som förekommit, av vilken betydelse de
varit. Man har olika förutfattade meningar om detta. Det hade
nog t. ex. Hans Hildebrand och Oscar Montelius. Den frågan
angår inte oss här. Här är det i stället fråga om möjligheterna
att i de enskilda fallen konstatera huruvida folkvandring ägt
rum eller icke. Meningsskiljaktigheterna härom gäller för senare
tider ofta tolkningen och utnyttjandet av det skriftliga källmaterialet. Hit hör alla frågorna kring vad jag skulle vilja kalla
för Jordanes-komplexet — hela den härva av folkvandringsberättelser, som avser Europas historia under och efter kejsartid.
Inte heller dessa frågor står i centrum för oss här. Uppgiften
är i stället en diskussion av fynd såsom vittnesbörd om folk14
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vandringar — alltså ytterst sådana frågor som rörande den
principiella hållbarheten av sådana vandringshypoteser beträffande skriftlös tid som t. ex. Kossinnas fjorton »Indogermanenzuge» under neolitisk tid. Kan fynd över huvud taget ge
oss kännedom om sådant? I så fall under vilka omständigheter?
Och vilken grad av kunskap — visshet eller sannolikhet, större
eller mindre?
För att komma närmare svaren på sådana frågor måste man
gå från det kända mot det okända. Från säkra, studerbara, på
annat sätt än genom fynd konstaterbara »historiska» folkförflyttningar, beträffande vilka man kan se, vilka spår de lämnat
efter sig i fynden — mot sådana »förhistoriska», där bara spår
i fyndmaterial står oss till buds. Detta kan ske på etnografiens
område — Gutorm Gjessing har här sammanfattat sina synpunkter därvidlag. Det kan ske i våra egna områdens historia.
De av olika skäl mycket begränsade möjligheterna där ligger
främst i medeltid och vikingatid. Vilka »arkeologiska» spår
lämnade de kända »historiska» folkförflyttningarna då efter sig?
Vad hade vi sett av dem, om vi inte kände lill dem genom skriftliga källor?
Att den tyska borgare- och bergsmannainvasionen under medeltiden skulle ha k u n n a t spåras enbart genom dess verkan på
byggnadsskicket i cn del av städerna är väl sannolikt. Frågan
om vad kyrkorna och deras inventarier skulle ha kunnat berätta
i dessa sammanhang leder över till hela den process, som man
skulle kunna kalla präst- och munkinvasionen — liksom den
förra men ännu mera utpräglat en inflyttning av specialister,
och kännetecknad av dubbelsidighet (svenskars utrikesflyttande
i kyrkans tjänst) och vidare av den särprägeln, att i den mån
celibatet genomfördes lämnade immigranterna inte avkomlingar
efter sig. Men spåren är ju genomgripande inom sitt område, i
kultplatsernas utformning, arkitektur, dekoration och utrustning; i mycket med religionen sammanhörande profangods; och
dessa spår hålls i mycket stor utsträckning samman av speciella
karakteristiska konststilar — fast dessa stilar inte är av »nationell», utan av ecklesiastikt internationell karaktär.
I ett begynnelseskede av präst- och munkinvasionen kommer
det tidigare tiohundratalets inflyttning av anglosaxiska specia15
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lister till Sverige — konstaterbart ej blott i prästerskapet utan
i varje fall även i fråga om myntmästare.' Här kan man visserligen å ena sidan iaktta, att samtidigt med denna inflyttning
försiggår en intensiv inverkan på stilutvecklingen i Norden. Men
samtidigt måste man säga sig, att dessa anglosaxiska stilimpulscr
knappast kan tolkas som verkningar av just den lilla specialistinflyttningen. Snarare är såväl myntmästarnas och prästernas
inflyttning såväl som stilimpulserna var för sig att tolka som
symptom på tidens kontakter med England, alltså på ett led i
vikingatidens expansioner, inklusive de nordiska invasionerna
på öarna i väster. Här kan man med rätta tala om cn återström.
Från Specialistflyttningarna vänder vi oss mot mera egentliga
befolkningsförflyttningar. Trots allt är dessa ur arkeologisk synpunkt mindre gripbara i Danelagen och Normandie, där kolonisationen skedde i välbebott land med utvecklad kultur. Renare
står de för oss på Island och Grönland. Här vågar man väl säga,
alt om skriftliga källor saknats, skulle vi ändå ha kunnat urskilja det vikingatida landnamet på Island och den kristna
medellidsbcbyggelsen på Grönland, och i båda fallen kunnat
spåra dem till deras ursprung.
På Island skulle visserligen få, men karakteristiska gravar
med typisk dräktutrustning — inklusive ornerade föremål i
karakteriserande stil — jämte byggnadsskickets utformning ha
pekat mot Skandinavien. Här har vi en acceptabel utgångspunkt
för bedömning av vissa vikingatida bcbyggelsespår bortom Östersjön som belägg för nordisk bosättning.
Medeltidsfyndcn på Grönland borde även utan de viktiga runinskrifterna ha kunnat ge klart besked: husformer, dräkter,
kultföremål skulle ha pekat österut.
I de skildrade fallen gäller som regel, att det är de mest komplicerade kulturella fenomenen, som säger mest. Mest talande
blir ej sällan — trots all begränsning i vittnesgillheten — konstföremålens stil, när den uppträder i likartad miljö. Nordiska
vikingatidsstilar, germansk djurornamentik, keltisk konst alltifrån tidiga latenegravar till irländska kyrkoinventarier ger
exempel på ledfossil av ett värde, som relativt sett står närmast
vad språk betyder som medel för identifiering av en genetiskt
16
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sammanhörande människogrupp. Enbart sedvänjor, dräkt, arbetsmetoder med tillhörande redskap hjälper oss mindre.
Att vi i de nämnda exemplen rör oss under förhållanden, som
gör dem till paralleller av tvivelaktigt värde för studiet av tidigare förhistoriska skeden, behöver inte närmare framhållas. Vill
man la ställning till neolitiska vandringsgåtor, känner man sig
föga hjälpt genom jämförelse med sådant som nämnts ovan, och
ännu mindre med svenskarnas invandring i Finland under medeltiden, valtonernas ankomst till Sverige, amerikaemigrationen
före och efter 1900, eller andra världskrigets jättelika folkförskjutningar. Det är inte ens tillräckligt lärorikt att lära känna
spåren i fynden efter romarnas utflyttning i Europa eller grekernas i mcdelhavsvärlden. Allt della utspelas ju dock i miljöer
av sä helt annan karaktär än yngre stenålderns i Nord- och
Mellaneuropa, att parallellernas värde blir så starkt inskränkt.
Likväl finns det. Men det följer av del sagda, att efterhand som
vi vänder oss mot allt avlägsnare skeden, minskar våra chanser
atl fa stöd för folkvandringshypoteser, när vi lämnar metalltiderna bakom oss. Nästan enbart keramiken återstår. Och när
vi under ännu äldre tider inte ens har lerkärlsstilarna som hjälpmedel och dessutom lämnat jordbruksmiljöerna bakom oss, blir
utsikten att kunna spåra bestämda folkförflyttningar allt mindre
paradoxalt nog tyvärr samtidigt som vi vet med oss, att vandringarnas roll varit så stor just i fångstfolkens värld.

Vi har här talat om större och mindre sannolikheter, som vi
kan na fram till med olika indicier — sannolikheterna för atl det
skall ha funnits ett skönjbart genetiskt samband mellan människorna bakom oliktidiga fyndgrupper från olika områden. Ty
del rör sig ju här om att försöka använda arkeologiska Iakttagelser som hjälpmedel för alt få en uppfattning om »kollektivt
genealogiska» sammanhang i den betydelsen, att en viss befolkning i någorlunda stor utsträckning härstammar från en
viss. tidigare befolkning i ett annat område — i bästa och säkerligen mycket sällsynta fall. I verkligheten gäller det naturligtvis
i regel mycket mer invecklade genealogiska relationer: inte hela
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befolkningar, utan kanske bara mycket små delar av dem; inte
bara rörelser i en riktning, utan samtidigt i två eller kanske
liera; och framför allt inte momentana, tydliga händelser, utan
steg- eller gradvis förlöpande, ofta ytterst långsamma processer.
Och härvid bygger hela vårt resonemang naturligtvis på den
förutsättningen, att människorna inom den enstaka, samtidiga
fyndgruppen i någorlunda stor omfattning är släkt inbördes.
Men redan detta reser problem, som vi inte kan gå förbi. Kossinna sade »Streng umrissene, scharf sich heraushebende, geschlossene archäologische Kulturprovinzen fallen unbedingt mit
bestimmtcn Völker- und Stammesgebieten zusammen». Men
detta är ett påstående, som inte kunnat göras trovärdigt.
Ty snarare lär oss verkligheten, att gränserna för utbredningen av kulturella fenomen kan förlöpa ytterst olikartat och
förändras på olika sätt. Gränsen mellan svenskt och finskt i
Finland lär väl inte vara någon tydlig gräns i folkkulturen,
liksom inte språkområdsgränser i Schweiz. Språkgränser kan
förskjutas i annan takt än gränserna mellan besläktade människors bosättningsområden. Politisk karta, språkkarta, religionskarta, sedvanekarta, antropologisk karta är olika saker,
som inte sammanfaller annat än delvis - och ingen av dem är
detsamma som en karta över genetiskt sammanhängande folkgrupper. Samspelet mellan dem är invecklat. Kartor över fynd
och fornlämningar kan återspegla helt olika av dessa och andra
faktorer. Ett strängt avgränsat, tydligt framhävt, slutet arkeologiskt område (hur ofta finner man sådana?) behöver därför i
och för sig inte vara detsamma som området för ett folk eller en
folkstam. Det kan vara det. Det kan var det delvis, mindre eller
mer. Vi får nöja oss med att stundom med fördel kunna arbeta
med en presumtion, att det är sannolikare, att människorna
bakom en fyndgrupp talat samma språk eller rentav i stor
utsträckning varit släkt med varandra, än motsatsen. Förutsättningens karaktär av presumtion får vi inte glömma
eller
glömma att ge uttryck åt. Med denna förutsättning vars
riktighet inte kan bevisas — står eller faller var och en av våra
folkvandringshypoteser. Dessa hypoteser kan inte göra anspråk
på att kallas vetenskapliga annat än i den mån vi är medvetna
om och ger uttryck åt förutsättningens ovisshet.
18
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På vår väg mot mer kunskap om forntiden kan vi inte röra
oss enbart på fast mark. Men vid våra försök att kartlägga
bistorien måste vi på varje punkt försöka ta reda på huruvida
vi står på hälleberg, på relativt fast sand eller på sviktande
gungfly — och vi måste redovisa, vad vi vet härom. De forntida
folkvandringarna är ett område, där detta är särskilt väsentligt,
och där vi har lång väg kvar till klarhet. Den vandringen lär
väl inte ha tagit slut ens så länge efter i dag, som tiden mellan
oss och Are Frode eller Erik Röde.

D I S K U S S I O N S I N L Ä G G AV N I L S - G U S T A F G E J V A L L
Kan antropologien och djurosteologien tänkas ge bidrag till
kännedom om folkvandringar?
Om man först betraktar mängden av material, antalet kranier,
från de delar av förhistorien, sten- och bronsåldern, som här
närmast äro aktuella, så är detta, åtminstone för den skandinaviska halvöns vidkommande, alltför sparsamt, för att man
därur skulle kunna draga några slutsatser om större folkförflyttningar. Från stenåldern äger vi knappast mer än ett hundratal mätbara människokranier och de äro spridda över ett stort
område med ett fåtal exemplar på varje fyndplats. Materialet
kan knappast anses representativt och är ännu för litet för att
tillåta en säker rasdiagnostik.
Antager man att vårt lands tidigaste bebyggare invandrat via
en landförbindelse med Danmark, över nordkalotten och till
sjöss över Nordsjön och Östersjön, så bör det stå ganska klart,
att de antropologiskt uppvisa såväl västliga, sydliga som östliga
komponenter. Detta är också det bestämda intryck, man får vid
betraktandet av t. ex. en stenåldersskallc från Västerbjers pä
Gotland, hos vilken man i ansiktsskelettets prägling skall finna
mycket av Ostorf-typens drag, en del karaktärer, som gå tillbaka
till den mediterrana typen, en del cromagnida kännetecken och
i ett fåtal fall rent mongolida särpräglingar. Våra västsvenska
megalitbygders kranier åter synas i större utsträckning ha sin
förankring i en mera extremt västeuropeisk typ och i den
engelska Galley—Hill-typen.
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I ett sådant läge kunna givetvis senare invandringar från
samma områden, senare »påspädningar», knappast antropologiskt
gå att bevisa.
Den ofta hävdade enhetligheten hos den s. k. nordiska rasen,
ett uttryck som bör ihågkommas ha emanerat från uppfattningen
om ett i rashänseende enhetligt Norden, bör med hänsyn till del
ovan sagda te sig ganska overklig, isynnerhet om man — väl
med rätta — antager, alt vi under stenåldern knappast kunde
ba haft mer än ett fåtal större populationer men desto fler
spridda stammar, som successivt »sipprat» in.
En kritisk granskning av de kranier, vilka beskrivits från
svensk stenålder, ger också ett blandat intryck, vilket vaderbörande forskare varit väl medvetna om men likväl icke synas
ha nog beaktat, utan i stället med desto större skärpa framhållit t. ex. alt hjärnkapsclns utformning i hela materialet visar
stor enhetlighet.
I en ännu ej publicerad hällkista från Valltorp i Torbjörntorps
socken påträffa vi t. ex. intill varandra tvenne helt olika kranietyper, en mera västeuropeisk lång-låg-skalle och en »östlig» kortliög-skallc (alpin?), den senare av en typ, som tidigare ej är
känd från vår stenålder. Förhållandet är typiskt för antropologien av idag, materialet är otillräckligt, icke representativt
och ofullständigt studerat.
De båda rastyperna i Torbjörntorp kunna dock betyda en liten
möjlighet att nå kännedom om diffusion av nya folkelement.
Om i cn typisk jordbruksbygd med en antropologiskt genom en
läng följd av generationer stabiliserad människotyp (ex. västoch östgötaslätterna under gånggrifts- och hällkisttid) en hell
ny kranictyp dyker upp, så kan den, om antalet blir tillräckligt
stort, anses tyda på ett inkommande av nytt folkmaterial, på en
folkvandring.
Vi äro därmed inne på ett för förhållandel antropologi
folkförflyttningar mycket viktigt kapitel, nämligen ett visst områdes antropologiska typ, samt frågan om miljöns inverkan på
kranickaraklärerna.
Det skulle föra alltför långt att söka i detalj göra reda för
dessa högst komplicerade och ännu ofullständigt kända faktorers
betydelse. Skulle man försöka att i ett nötskal samla det, som
20

V I T T N E S H O R D

OiM

F O L K V A N D R I N G A R

här direkt har betydelse för spårandet av folkförflyttningar, så
bör det vara, att ett antropologiskt isolat, såsom man kan tänka
sig att Gotland skulle ha kunnat utvecklas till under stenåldern,
eller något av de ovan anförda åkerbruksområdena, som också
äro att betrakta som isolat, borde vara en långt känsligare barometer på inkommandet av nytt blod än ett större område av
landet. Med andra ord, man bör söka efter nya befolkningstillskott och har lättare att finna dem i en folkstock, som geografiskt och kulturellt haft längre tid och därmed större förutsättningar att utbilda ett antropologiskt isolat.
Djurosleologiens bidrag till rubrikens frågeställning är sannolikt betydligt mera givande, om man betänker, att flera djurformer, främst husdjur, äro i hög grad synantropa men i sin
uppdelning i en mångfald rastyper i tiden komma långt efter
människan. Stenåldershundarna voro i stora delar av Europa
av en, såvitt man kunnat bedöma, ganska enhetlig, primitiv
vallhundstyp. österut voro hundraserna andra.
Man har skäl förmoda att en kombinerad osteologisk-antropologisk analys av ett större material av djur- och människoskelett skulle kunna leda till slutsatser, som äro av viss betydelse
för påvisandet av folkvandringar, men en sådan undersökning
föreligger ännu ej från vårt land.

ZUSAMMEN FASSUNG
Können Völkcrwanderungen

archäologisch bewiesen

Aus einer Diskussion in der Schwedischen Archäologischen
am 10. November 1953.

werden?
Gesellschaft

Gutorm (ijessing, Oslo:
Die Aufgabe besteht darin, zu einer cinigeimassen sicheren prinzipiellcn
Uasis zu gclangen, wenn das Problem der Wandcrungen von Menschen in
vorhistorischcr Zeit bchandelt werden soll — mit anderen Worten, wenn es
gilt die Kriterien hcrauszuarbeitcn, welche in unzweifelhafter Weise W a n dcrungen kennzeiehncn, im Gegensatz zu anderen zwischen verschiedenen
Völkern sich abspielenden Prozessen. Zumal wenn cs sich um so schvvierige
Dingc wie Wandcrungshypothesen handelt, mössen w i r u n s davor biitcn, sie
als bedeutsamer anzusehen als sie sind. Es ist wichtig, klar zwischen
Theorie und Hypothese zu unterscheiden.
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Das Problem m u s s j a von doppelter N a t u r s e i n : 1) W a s geschieht, wenn
eine Gruppe Menschen in ein Gebiet mit anderer kultureller Prägung einwandert? 2) Inwieweit känn dies aus dem archäologischen Material abgelesen
werden ?
Zu der ersten Frage, die hier besonders behandelt wird, liefert die Ethnographie zweifellos ein reiches Material — wenn auch nicht so iiberwältigend
reich, wie m a n beim ersten Anblick glauben könntc. Welche Seiten von
K u l t u r und Gemeinscbaft sind am plastischsten und werden infolgedessen
in einem neuen Milieu am leichtesten der Modifikation ausgesetzt sein?
Und welche sind die widerstandsfähigsten und daher die besten Indikatoren
fiir W a n d e r u n g c n ?
Natiirlich spielt Diffusion eine grössere Rolle fiir die Ausbrcitung solcher
Kulturelemente wie zum Beispiel Gerättypen und Schmuck, als fur die
Ausbrcitung sozialer und religiöser P h ä n o m e n c , Sprache u. s.w. Das känn
u. a. durch Beispiele von der Westkiiste Nordamerikas belcuchtet werden.
Auch einzcln herausgegriffene soziale Elemente sind schwache Beweise fur
Wandcrungen, wenn ihr struktureller Z u s a m m e n h a n g nicht klargelegt werden känn. In entsprechender Weise können auch religiöse P h ä n o m e n e , wenn
sie isoliert betrachtet werden, nicht als Beweis fiir Wandcrungen verwertet
werden. Von besonderer Bedeutung als stabiles P h ä n o m e n ist indessen die
Sprache •— wohlgcmcrkt, wenn sie als ein Ganzes studicrt wird. W e n n man
finden sollte, dass eine Sprache in ihrer Ges>amtheit, also u n t e r Bcwahrung
ihrer grammatischen und phonologischen Struktur, auf ein ncues Gebiet
iibcrfiihrt worden ist, m u s s m a n dies als Beweis fiir Völkcrwanderung
auffassen — und das um so mehr, als die soziale F u n k t i o n der Sprache ja
vor allem die solidaritätsbildcnde ist. Eine andere Sache ist es, dass das
Vorhandensein einheitlichcr Sprache in einem Gebiet an und fur sich nicht
ausschliesst, dass Einwandcrungcn stattgefunden haben können.
Die Folgerung aus diesen vvohlbekannlen Verhältnissen muss sein, dass
die sichcren Kritericn, die das Studium sozialer Strukturen und d a m i t verbundener sprachlichcr und anderer P h ä n o m e n e liefert, sich schwerlich auf
deutlich erkennbare Weise in rein archäologiscbem Material abspiegeln
können. Das bedeutet jedoch durchaus nicht, dass die Frage nach Völkerwanderungen, soweit es die Arcbäologie angeht, als bclanglos abgewiesen
werden musste. Mit Hilfe gut planierter Feldarbeit iu begrenzten Gebieten
und durch Kombination von Beobachtungen iiber geographische Fundverteilung, Bcbauungsformen, Erwcrbsleben, Grabsitten und Kultplätzen, eventucllc Inschriften und Ortsnamen usw. känn man ganz im Gegenteil zu
Situationen vordringen, in denen die Völkerwanderungsfragen von grosser
Bedeutung sind. Indessen känn es sich hierbei lediglich um Hypothesen von
mehr oder weniger bohem Wahrscheinlichkcitsgrad handeln.

Carl-Axel Moberg:
Das wissenschaftliche Studium von Völkcrwanderungsspuren in vorgeschichtlichen Funden h a t sich u n t e r tiefgehenden Gegensätzen entwickelt.
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Entspricht der Unterschied zwischen den verschiedenen Beurtcilungcn der
Ilolle der Völkerwandcrungcn in der Vorgeschichte verschiedener Gebiete
lediglich den wirklichen Verhältnissen — oder wird er auch durch die verschiedenen Betrachtungsweisen bedingt, durch die unterschiedliche Ausnutzung ungleicliartigen Qucllenmateriales, durch die verschiedene Grundeinstellung verschiedener Forscher? Sollte das letztere der Fall sein, muss
uns d ä r a n liegen, einer einheitlichcn Betrachtungsweise näher zu kommen.
Die hier aktuelle Diskussion ist als Ausdruck fiir einen Wunsch in dieser
Itichtung zustande gekommen.
Können Funde allein uns iiberhaupt Kenntnis von Völkerverpflauzungcn
vermitteln? Und wenn dies der Fall sein sollte — u n t e r welchen Umständen
und mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit? Solche Fragen miissten,
mehr als dies oft geschieht, auf die Weise studiert werden, dass man
untersucht, welche Spuren »historische» Völkerwanderungen im Fundmaterial binferlassen haben, die vcrlässlich und ausfiihrlich durch gleichzeitige Quellen anderer Art b e k a n n t sind. Was Schweden betrifft, können
begrenzte aber nicht unwichtigc Erfahrungcn dieser Art durch eine Untersuchung deutscher Einwandcrungen iu die Städte und Grubengebiete im
Mittelalter gewonnen werden, kirchlicb betonter E i n w a n d e r u n g in der katholischen Zeit, der Tätigkeit angelsächsischer Spczialisten im 11. J a h r hundert usw. Was umfassendcre Verpflanzungcn von Menschen im Norden
betrifft, so ergibt die Besiedelungsgeschichte Islands und Grönlands in der
Wikingerzeit und im Mittelalter intcressante Analogien in Bezug auf Einwanderungen in schwach bewohnte Gebiete. In diesen verschiedenen Fallen
zeigt es sich, dass die komplizicrten Erscheinungen, nicht zum mindesten
der Stil der Kunstgegenständc, gesehen auf dem Ilintergrunde des Gesamtmilieus, noch vcrhältnismässig die bezcichnendsten Indikationen dafur abgebcu, dass und woher Völkergruppen eingewandert sind. Aber diese Parallelen
sind auf der anderen Seite von solcher Art, dass sie uns n u r in geringem
Maasse belfcn, wenn wir u n s friiheren Epochen zuwenden.
Die Aufgabe besteht ja darin, mit archäologischen Hilfsmitteln zu versuchen, »kollektiv gcnealogische» Z u s a m m e n h ä n g e festzustellen — n u r
a u s n a h m s w e i s c so cinfachc, dass z. B. die Bevölkerung N im Gebiet B von
der Bevölkerung M im Gebiet A h c r s t a m m t . Der eigentliche Ausgangspunkt
muss dann sein, dass eine einigermasscn umfassende Verwandtschaft
zwischen den Menschen innerhalb jeder dieser Gruppen vorliegt. Kossinnas
extreme Auffassung dieser Frage wurde bekanntlich von ihm in folgender
Weise ausgedruckt: »Strcng umrisscne, scharf sich heraushebende, geschlossene archäologische Kulturprovinzen fallen unbedingt mit bestiramten
Völker- und Stammesgebieten zusammen.» Aber die Richtigkeit dieses Satzes
konnte auf keine a n n e h m b a r e Weise bewiesen werden. Die Beobachtung der
Wirklichkeit, wo dies möglich ist, lehrt uns im Gegenteil, dass politische
Karte, Spracbkarte, Beligionskarte, B r a u c b t u m s k a r t e , anthropologische Karte
lediglich teilweise zusammcnzufallen pflegen und dass keine von ihnen als
eine Karte iiber genetisch z u s a m m e n h ä n g e n d e Volksgruppen aufgefasst
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werden k ä n n . W i r miissen u n s damit begniigen, dass es bisweilen vorteilhaft
sein k ä n n , sich einer A n n a h m e zu bediencn, nämlich dass es w a h r s c b e i n licher ist, dass Menschen h i n t e r einer F u n d g r u p p e dieselbe Sprache gcsprochen haben oder in weitcm Maasse u n t e r e i n a n d e r verwandt gewesen
sind, als dass dies nicht der Fall gewesen ist. Völkcrwanderungshypolhesen
haben n u r insoweit wissenschaftlichen Charakter, als w i r u n s der Unsichcrhcit der genannten Annahme bcwusst sind und ihr Ausdruck geben.

Sils-Gnstaf Gejvall:
Unter welchen Umständcn ist es denkbar, dass die Anthropologie und die
Ticrostcologie Beiträge zur E r k c n n t n i s von Völkerwandcrungen
liefern
können?
Die Anzahl der Stein- u n d Bronzczeitscbädcl a u s Skandinavien ist allzu
gcrlng, zu wenig r e p r ä s e n t a t i v und zu un vollständig erforscht, als dass
m a n b i c r a u s einige Folgerungen iiber grössere Völkervcrpflanzungcn zichen
könntc. Schon d a s steinzeitliche Material durfte sowohl westliche w i e
siidliche u n d östlicbo Komponenten aufweisen. Bei einer solchen Lage
können natiirlich spätere Einwandcrungen a u s gleichen Ausgangsgehieten
kaum anthropologisch bewiescn werden. Die oft b e h a u p t e t e Einhcitlichkcit
der sogen. nordischen Rasse n i m m t sich gänzlich u n w i r k l i c h a u s . Antbropologische Isolate, deren Entwicklung w ä h r e n d der Steinzeit m a n sich auf
Gotland oder auf den Ost- oder Wcstgötaebencn vorstcllen könntc, diirftcn
verhältnismässig empfindlichcre Barometer fiir d a s Hereinfliessen neuen
Blulcs darstellen, als ein grösseres Gebiet des Ländes. Tierostcologische
Hciträge z u r Fragestcllung der Diskussion sollten beachtct werden. Man bat
Anlass zu der Vermutung, dass eine kombiiiicrt osteologisch-anthropologisi-he
Analyse eines grösseren Materiales von Menschen- u n d s y n a n t h r o p e n Tierskclettcn zu Folgerungen von einer gewissen Bedeutung fiir den Nachvveis
von Völkcrwanderungen fiihren könntc, aber eine solche Untersuchung liegt
a u s Schweden noch nicht vor.
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