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late Viking Age and early Middle Ages (990, 
995, 1100 and 1160 A .D .±80 -100 years). 
Could the Bulwark, a seasonal market-place, 
possibly be Visby's long-missiiig predecessor 
a.s Paviken was Västergam's? 

Gad Rausing 
31-35 High Street 

Kingston Upon Thames 
Storbritannien 

Bulverket i Tingstäde 

Gad Rausing betvivlar atl Bulverket med sina 
omfattande träkonstruktioner ute i Tingstäde 
i rask varit en senvikingatida-tidigt medeltida 
vattenborg. Sådana anläggningar hade troli
gen foga betydelse inom områden där islägg-
iiingen vintertid gav fritt tillträde fiir en angri
pare. Vintern var j u en uppskattad säsong för 
krigsföretag. Mot borgteorin talar också 
anläggningens sårbarhet med sin eldfarliga 
timmerkonstruktion liksom dess vidsträckta 
grundplan med en inramad ca 1 3 0 x 1 3 0 m 
stor vattenbassäng. 

Mot borgteorin ställer Rausing hypotesen 
an Bulverket skulle fungerat som cn säsong-
mässigi utnyttjad marknadsplats, närmast 
kanske som en föregångare lill Visby. Parallel-
h n si alls med Pavikenanläggningen som före

gångare till Västergarn. Träkonstruktionerna 
ser Rausing dels som en form av vågbiytare 
som skyddar hamnbassängen/vintermark
nadsplatsen, dels som fundament för ett platt
formsbygge på vilket lagerhus m. m. varil 
uppförda. Inom det av förtimringama be
gränsade området hävdades marknadsfrid. 
Sommartid kunde man nå Bulverket sjövägen 
via Ireviken-Elingbemssjön. Bulverket låg så
lunda skyddat från den direkta kustkontakten. 
Vinter! id hade Bulverket etl för vintervägs-
transporter så fördelaktigt läge an man kan 
förmoda att de viktigaste handelsaktiviteterna 
bör ha ägi rum under denna årstid. Ismark-
nåder har förekommit både i Birka - varom de 
många isläggsfynden vittnar - ocb på andra 
orter. Hittills har mycket lå föremålsfynd 
gjorts i Bulverket, vilkci skulle kunna tala 
emol den framlagda teorin. Dock menar 
Rausing an detta endast skenbar! åi fallet. 
Fyndmassoma bör förväntas finnas jusi inom 
"hamnbassängens" yta där ännu inga un
dersökningar gjorts. Rimligen saknas dock 
värdefullare föremål där eftersom ismark-
nåder är renligare tillställningar ån vanliga 
marknader, som bedrevs där skräp odi sopor 
anhopades. lappade man någol pä isen var 
del lån all återfinna. 

jan Peder Lamm 

Indoeuropéema åter på vandring 
Colin Renfrew, Archaeology and Language. Lhe 
PutzU a) Indo-European Origins, xiv + 346 s. Jona-
ihan Cape, London 1987 (ISBN 0-224-02495-7), 
Cambridge Universit) Press, New York 1988. ISBN 
0-521 -35432-3. E16. I SS 29.95. 

Med orden "Jag kan inte rekommendera den
na bok, vare sig till forskaren eller lill den 
läsare som är allmän! intresserad i ämnet" 
avslutar Manja Gimbutas sin recension av 
denna viktiga bok i Times Literary Supplement 
(Gimbutas 1988). Colin Renfrew har alltså till 
den grad lyckats provocera henne genom atl, 
pa sin egel sån, ge sig i kast med del urgamla 
pi oblemel om de indoeuropeiska språkens ur
sprung. Den.i år ocksä cn ämne vars hante

ring erbjuder både provokativa möjligheter 
odi betydande svårigheter, eftersom det iir av 
hade arkeologisk odi språkvetenskaplig art. 
Att med utgångspunkt ck-ls i arkeologisk teori
bildning och det arkeologiska lyndmaterialet, 
dels i språkvetenskaplig teori od i i dagens och 
den historiska tidens kända språk återskapa en 
bild av Europas förhistoriska språkutveckling 
år an ge sig i kast med etl problem som har 
små iiisiku-r an nå en lösning som kan accep
teras a\ de Bestå. Hur skall vi någonsin kunna 
veta bur många förhistoriska språk och 
språkgrupper som spårlöst försvunnit? Hur 
skall vi någonsin kunna kartlägga de äldsta 
språken i Europa? 
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Först en allmän kommentar. Renfrew 
skriver att språk och identitet är nära for
bundna och att det finns få saker som är mer 
personliga än det språk man talar (s. 2). Del la 
är väl den viktigaste motiveringen både för 
Renfrew att skriva denna bok och för oss att 
uppfatta ämnet som viktigt. Vi söker rötter, 
och för oss är trots allt våra egna rötter vikti
gare än andras. Att språket — medvetet eller 
omedvetet - i detta sammanhang spelar en 
betydande roll för oss tror jag dock är en 
tidstypisk fallgrop. Vi projicerar på forntiden 
vår egen uppfattning att språket definierar 
vår identitet. Bara för att språket av oss själva 
uppfattas som det kanske viktigaste och oför
änderligaste nationaldraget, tror vi att språk-
förändring alltid krävt exceptionella orsaker, 
så som invandring av främmande folk, och 
medfört uppenbara kulturbron. Som Ehret 
(1988 s. 569-571) påpekar, kan dock byte av 
språk i ett klasslöst, småskaligt samhälle äga 
rum som en naturlig process i kontakterna 
mellan grannar där den ena besitter högre 
status eller makt. En sådan övergång till ett 
annat språk kan i princip ske spårlöst och 
dessutom vara mycket svårare att belägga ar
keologiskt än vad vi i vår tid kan föreställa oss. 

Detta betyder inte att en ventilering av-
språkproblemet är oviktig. Tvärtom finns det i 
detla problemkomplex så inånga grundläg
gande frågor att diskutera att det är med stor 
tillfredsställelse man hälsar den föreliggande 
debattboken av Colin Renfrew. Han är också 
en av de få som kunde tänkas på ett nytt sätt 
ge sig i kast med detta problem efter att ha 
varit banbrytande i arkeologisk teori under de 
båda senaste decennierna. Att han haft idéer 
om indoeuropeiska språk har vi också vetat 
länge (Renfrew 1978). 

P. g. a. det nazistiska missbruket av äldre 
forskning och teoribildning kring språksprid-
ning och folkvandring för att motivera herre
folksmentalitet och folkmord har alltsedan 
andra världskriget det indoeuropeiska proble
met varit näst intill bannlyst som arkeologiskt 
diskussionsämne. Att tiden nu är mogen för 
en förnyad debatt i frågan visas inte bara av 
Renfrews egen bok och av andra parallella 
Studier (i synnerhet Mallory 1989) utan också 
av alla de reaktioner som boken framkallat i 

olika internationella tidskrifter. Det är också 
en självklarhet att frågan åter måste aktualise
ras eftersom arkeologin i allt större utsträck
ning under senare år övergett sin gamla tro på 
folkvandringar som den undergörande förkla
ringsmodellen för kulturförändringar. Där
med har ju teorierna om hur de indoeurope
iska språken en gång spreds också kommit att 
ifrågasättas men utan att ännu ersättas med 
ett nytt teoribygge. 

Den traditionella uppfattningen, baserad 
på den jämförande språkvetenskapen, närma
re bestämt linguisti.sk paleontotogi, är att de 
indoeuropeiska språken spridits över Europa 
österifrån och att de härstammar från ett in
doeuropeiskt urspråk som talades i ett område 
som är geografiskt bestämbart tack vare de 
gemensamma ordstammar som återfinns i de 
senare, kända indoeuropeiska språken. Av 
dessa ordstammar har den linguistiska paleon-
tologin kunnat bygga upp ett 'protolexikon', 
med vars hjälp man kan se att en bestämd 
fauna och flora fanns i det indoeuropeiska 
urhemmet, såsom björn och varg, björk och 
bok. Man kan också bl. a. se att området inte 
låg i kontakt med havet, eftersom något ge
mensamt ord for 'hav' inte finns i dottersprå
ken. På detta sätt har det ansetts att man kan 
lokalisera urhemmet till de ryska stäpperna 
odi även fastlägga tidpunkten för utvandring
en västerut därifrån till två- och tretusentalen 
f. Kr. Med den metod som kallas gloltokronolo-
gi har dessutom den ungefärliga tidpunkten 
bekräftats. Glottokronologin går ut på att 
man med hjälp av en ordlista, som består av 
etl antal grundläggande begrepp, undersöker 
hur inånga gemensamma ordstammar som 
ännu finns kvar i två besläktade språk. Ju färre 
besläktade ordslammar, desto längre tid har 
förflutit sedan de två språken skildes åt. Tack 
vare kända fall har man kunnat framlägga en 
teori om lim snabbi förändringen sker. Resul
tatet är att två språk som utvecklats åtskilda i 
1 000 år bar behållit 86 % av den ursprungliga 
ordlistan. 

En av de viktigaste punkterna i denna fråga, 
som Renfrew upprepade gånger kommer till
baka till (s. 19, 1651., 238f. och 287) är att 
både arkeologer och språkforskare har haft en 
benägenhet att bygga sin världsbild på varand-
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ras ofta föråldrade resultat. Han är med rätta 
bekymrad över detta förhållande som medför 
att resultatet blir lika bräckligt som ett kort
hus. 

För att bana väg för sin egen tes måste 
Renfrew först visa att den traditionella stånd
punkten bygger på felaktiga premisser. 
Härvid är det då först och främst den linguis-
tiska paleontologin som utsätts för lians 
granskning och inte visar sig hålla måttet. I 
synnerhet är det bristen på samstämmighet 
med det arkeologiska materialet som visar att 
den traditionella bilden är felaktig. Därefter 
ifrågasätter han starkt glottokronologin och 
visar att den är oanvändbar annat än för 
skriftlösa kulturer som ej stått i kontakt med 
varandra sedan de åtskildes. Om än metoden 
som sådan gett förbluffande korrekta resultat 
(Eliret 1988), visar det sig nu att den inte 
heller bland språkforskare åtnjuter något 
universellt gott renommé (Baldi 1988). 

När Renfrew når fram till sitt huvudresone
mang är hans utgångspunkt egentligen ett ax
iom, nämligen att Europa inte alltid varit in
doeuropeiskt. Punkt två i Renfrews resone
mang är också ett axiom, nämligen att en så 
stor förändring bara kan tänkas ha inträffat i 
samband med en förändring som radikalt på
verkade hela Europa (s. 146). En så omfattan
de förändring att den kunde medföra språk
byte i denna skala bar inte inträffat sedan 
jordbruket slog igenom och totalt ändrade det 
förhistoriska samhällets förutsättningar. Se
nare än den neolitiska revolutionen har vi inte 
i Europa sett någon ensam radikal kultur
förändring kopplad till ett universellt kultur-
brott. Från denna utgångspunkt har det för 
Renfrew legat nära till hands att pröva den 
hypotes för jordbrukets spridning över Eu
ropa som Ammermann och Cavalli-Sforza 
(1973, 1979, 1984) har lanserat. Enligt deras 
Expansionsmodelt ('Wave of advance model') 
har jordbruket med oemotståndlig kraft spri
dits från ursprungsområdet i Anatolien upp 
genom Europa på några få tusen år. Kraften 
bakom spridningen bar varit den befolknings
tillväxt som förutsatts automatiskt följa med 
övergången från den jagar- och samlarekono-
ini som kan föda 0,1 individer per km' till den 
jordbruksekonomi som föder 50 gånger så 

många. Med en bejdlös automatik har jord
brukarna fyllt ut sitt levnadsrum och löst över
befolkningsproblemet med att helt enkelt 
kontinuerligt flytta bortom skogsbrynet. På så 
sätt har odlingsgränsen successivt flyttats vi
dare med en takt av i genomsnitt ca 1 km per 
år. På 3 000 år (ca 6500-3500 f. Kr.) har hela 
Europa blivit jordbrukande. De fåtaliga meso
litiska jägarna har totalt drunknat i den 
svallvåg av jordbrukare som vällt in över Euro
pa. Med denna attraktiva modell för jord-
bruksekonomins spridning är det närmast en 
självklarhet enligt Renfrews sätt att se att även 
andra egenheter hos de första jordbrukarna 
samtidigt bör ha följt samma spridningsmöns
ter. Om i princip hela Europas första bönder 
faktiskt var genetiskt besläktade med Anatoli
ens tidiga åkerbrukare, vilket följer av model
len, vore intet naturligare än att de också 
talade samma språk. Och det anatoliska språ
ket var indoeuropeiskt, förutsätter Renfrew, 
vilket han emellertid inte kan belägga (s. 152). 
På några få ställen var urbefolkningen tillräck
ligt ekonomiskt och antalsmässigt stark så att 
det egna språket kunde stå emot den indo
europeiska anstormningen. Det gäller t .ex. 
etruskerna och baskerna, vilket alltså förkla
rar dessa icke-indoeuropeiska språkmiljöer i 
den historiska tidens Europa. 

Som särskilt detaljstudium diskuterar Ren
frew kelterna (kap. 9, s. 211-249), inlett av en 
diskussion av begreppet 'keltisk'. Han erinrat-
här om att begreppet har fem olika betydel
ser, (1) romarnas namn på ett folk i norr, (2) ett 
folk i norr som kallade sig kelter, vilket inte är 
detsamma, (3) en indoeuropeisk språkgrupp, 
så definierad i modern tid, (4) ett arkeologiskt 
komplex och (5) en konststil. Dessa definitio
ner är inte synonyma; bl. a. sammanfaller inte 
keltiskt språkområde med keltiskt stilområde, 
vilket är terminologiskt bekymmersamt men 
alls inte förvånande, eftersom svårigheten att 
identifiera förhistoriska språkgrupper med 
kulturgrupper är notorisk. Det är en varnings
signal till att man skall göra klart fiir sig vad 
man talar om, inte bara när man använder 
begreppet keltisk. Samma problem hamnar 
man i varje gång man försöker likställa språk
grupp med arkeologisk kulturgrupp, vilket i 
indoeuropeiska studier är legio. Renfrew kon-
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staterar att primärbetydelsen fiir ordet 'kel
tisk' avser språkgrupp, vilket också överens
stämmer med hans egentliga intresse i detta 
avsnitt (som är alltför rapsodiskt när det gäller 
kelternas kultur). Sålunda påpekar Renfrew 
att någon invasion på de bi it tiska öarna inte 
går att belägga vid en senare tidpunkt än vid 
neolitikums början, av vilket följer att de indo
europeiska kelterna bör ha infört åkerbruket 
där vid denna tid. I beviskedjan ger detta en 
kedjereaktion tillbaka över bela det keltiska 
språkområdet (inte nödvändigtvis = kultur
området!), dit åkerbruket alltså bör ba införts 
på samma sätt av invandrande keltiska bönder 
med härstamning från Anatolien. 

Den livliga debatt som uppstått kring Ren
frews bok och som här måste sammanfattas i 
några få ord visar alldeles tydligt att lians hy
potes inte håller måttet som ensam förklaring 
till de indoeuropeiska språkens spridning över 
Europa. I synnerhet skulle den innebära att 
alla Europas mesolitiska kulturer hade över-
flyglats av invandrande neolitiska bönder av 
anatoliskt ursprung. Ett sådant kulturbroit 
borde kunna avläsas i ett bebyggelsemönster 
där gamla boplatser övergivits till förmån för 
nya. Detta är i och för sig möjligt i sydöstra 
och centrala Europa, men under inga omstän
digheter ser "folkvandringen" ut att kunna ha 
nått längre än så (Zvelebil 1989 s. 381 f) . 

En annan väsentlig punkt i Renfrews reso
nemang är att han förutsätter att språket 
bland de första jordbrukarna i Anatolien var 
indoeuropeiskt. Om denna hypotes är felak
tig, faller l ida Renfrews språkliga tcoribygge, 
vilket Malloiy (1989 s. 178) ser som högst 
sannolikt med tanke på vad vi vet om Anato
liens språkbild i andra årtusendet f. Kr. 

Vad som annars främst förvånar är att 
Renfrew, som gjort sig bemärkt som en av de 
främsta lon-nådarna för självständig kultur
utveckling och arg kritiker av överdrivna 
folkvandringsteorier, nu använder en modell 
som i själva verket handlar om massiv folk
vandring, om än i snigelfart. Man skulle an
nars ha väntat att han skulle gett sig på en 
halsbrytande attack på den indoeuropeiska 
språkforskningen i likhet med vad Madeleine 
v. Heland vågat sig på när bon ifrågasatt san
skrits höga ålder od i hävdat all sanskrit iir elt 

hellenistiskt/romerskt konstspråk konstruerat 
tidigast under 300-talet f. Kr. och påverkat av 
grekiska ocb latin (v. Heland 1989 s. 48-53). I 
så fall skulle Renfrew ha förenklat det pro
blem ban nu hamnat i med de östliga indo
europeiska språken, vars spridning från Ana
tolien lian förutsätter utan an kunna belägga 
detta arkeologiskt. Han skulle då också haft 
andra möjligheter att driva Trubetskoys linje 
att de indoeuropeiska språken är exempel på 
konvergens av icke besläktade grannspråk och 
typiska fall av självständig lokal utveckling, 
åstadkommen genom ömsesidiga grannkon
takter. Med detta inte sagt att lian inte i stället 
då skulle hamnat i andra och svårare språkvc-
tenskapliga problem. Renfrew har med intres
se uppmärksammat Trubetskoys ståndpunkt 
(s. I 08 f ) , även omfattad av Demoule, men 
inte vågat ansluta sig till den. Detta är tydligen 
en hypotes som väcker starka känslor i 
språkvetenskapliga kretsar (Baldi 1988 s. 447; 
cf. Renfrew 1 9 8 8 / J s. 464). Kanske får vi i 
framtiden se Binford eller någon av de andra 
arkeologer, som tänker sig an Europa språk
ligt varit indoeuropeiskt redan under paleoli
tikum och mesolitikum, ta upp denna tråd (cf, 
Renfrew 1988« s. 439 och Malloiy 1989 s. 
254—256). Detta visar vilket dilemma cn ar
keolog lätt hamnar i när han ger sig i kast med 
det språkvetenskapliga indoeuropeiska pro
blemet; som Renfrew påpekar (s. 77) kan ar
keologerna inte undvika det språkliga proble
met p. g. a. dess kulturhistoriska aspekter som 
bör hemma i den arkeologiska världen. Emel
lertid visar diskussionen att här uppenbarli
gen är läge för ett djupgående samarbete. 

I ett svar på den serie av recensioner som 
publicerats i Current Anthropology 29 har Ren
frew framhållit att hans målsättning varit att 
väcka debatt för att leda problemet framåt. 
Den slutliga förklaringen måste bli mer kom
plex än den ban föreslagit; även andra proces
ser kan ha varit verksamma (Renfrew 19886 s. 
466). Atl ban fortfarande räknar med att Ex-
pansionsmodellen varit den grundläggande 
faktorn i sammanhanget, om än inte den 
enda, är förstås naturligt. Jag föreställer mig 
ocksä att en avsikt med boken bar varit att 
med hjälp av tillräckligt provokativa teser loc
ka de jämförande språkvetarna ut ur vad som 
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från arkeologins horisont förefaller vara cn 
elfenbenstorn ocb att få dem att hjälpa till an 
lösa ett för arkeologin grundläggande pro
blem. Det går inte för sig att språkvetenskapli
ga teorier som leder fram till kulturhistoriska 
konklusioner får leva ett liv fritt från den ar
keologiska verkligheten. Teoremct om ett in
doeuropeiskt urhem på de ryska stäpperna, 
från vilket krigiska indoeuropéer strömmat ut 
ocb med vapen i hand betvingat Europa från 
3000-talet f. Kr. ocb framåt har enligl Ren
frew ingen reell arkeologisk verklighetsan
knytning. Detta är dock ett påstående som 
inte alla arkeologer år villiga alt skriva under. 
Som den senaste exponenten för denna syn, i 
modifierad förin, lanserar nu Malloiy (1989) 
området norr om Svarta Havet odi bort mot 
Kaspiska Havd som det indoeuropeiska ur
hemmet i en stor och välargumcntcrad ge
nomgång av problemkomplexet. Detta visar 
att del indoeuropeiska urhemmet i sin iracli-
t iondla form ännu inte är färdigt att avföras 
från kartan. 

Avslutningsvis kan jag bara hoppas att Colin 
Renfrews provokation leder till snabbare slut
liga resultat än vad Expansionsmodellen för
utsäger. För övrigt ställer jag mig frågan om 
inte trots allt en så komplex framtida lösning 
på problemet måste länkas att den kommer 
att bygga såväl på vissa resultat av den linguis-
tiska paleontologin som på Expaiisioiismodd-
len och på teorier om språkkonvergens. Tills 
vidare får vi vara tacksamma för de nya aspek
ter på problemet som Renfrews bok och den 
av honom initierade debatten har givit. 
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The Indo-European question reconsidered 
Indo-European origins used to be a central 
topic of discussion among linguists, and to a 
lesser extent, archaeologists, during the cen
tury preceding the Second World War. But 
when Nazi Germany built its ideology of the 
Master Race on the myth of the blond and 
blue-eyed Aryans, tlie subject löst its appeal in 
the scholarly world. Publications on the sub-

jecl bave been remarkably sparse during the 
lasl few decades. 

However, it seems the quarantinc is ovcr. 
In 1987, Colin Renfrew of Cambridge pub
lished his Archaeology and Language: The 
Puzzle of Indo-European Origins. Now, only two 
years after, J. P. Malloiy, of the University of 
Belfast, and assistant archaeological editor of 
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