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Den keltiska Hansan 
eller huvudorsaken till kulturnedgången i Norden vid järnålderns början. 

Av 

SUNE LINDQVIST. 

| et material, varpå vår kännedom om Nordens forn-
|tid vilar, är som bekant en källa med synnerligen 
ojämnt flöde, och det är ej alltid lätt att med visshet 

utpeka orsakerna till dess oregelbundenheter. Uppenbar är 
visserligen anledningen till den stora reduktion av fyndmäng-
den, som övergången från sten- till bronsålder medförde. 
Ävenledes är det lätt att iakttaga, hurusom en förändrad upp
fattning av livet efter detta fram emot bronsålderns mitt blev 
anledning till att, sedan man övergått från jordande till lik-
bränning, även inom kort en ytterlig inknappning inträdde i 
de dödas förut så rika utstyrsel och därmed en kännbar minsk
ning av gravfyndens allmänna kulturhistoriska betydelse. Dess
bättre ha vi i detta fall erhållit ett ypperligt vederlag i det 
vid samma tidpunkt avsevärt ökade antalet avsiktliga deposi
tioner utanför gravarna i mark och mosse, tydligen till ej 
ringa del för de dödas räkning. 

Till synes nyckfullare, om än vanligen fullt förståeliga, 
äro de växlingar, som i samma avseende kunna iakttagas be
träffande större delen av järnåldern. Nu växlar ej blott grav-
och depäfyndens inbördes antal och värde. Inom varje område 
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är dess samlade fyndmängd mycket ojämnt fördelad på de 
skilda perioderna. Då emellertid fyndfrekvensens variationer 
ej överallt äro desamma, har man genom sammanställning av 
de skilda erfarenheter, som i vartdera av de tre nordiska län
derna stått att vinna, kunnat erhålla en för varje århundrade 
detaljrik bild av den nordiska kulturutvecklingen som helhet 
betraktad alltifrån det sista århundradet f. Kr. Men beträffande 
större delen av Nordens s. k. förromerska järnålder, eller under 
den långa tiderymden av ett halvt årtusende intill omkr. år 
100 f. Kr. råder över hela Norden stark, för vidsttäckta delar 
t. o. m. fullständig fyndbrist. Tuvgravfälten i trakten av Ribe 
och Vejle äro de nordligaste utlöparna av en f. ö. i Sydjylland 
och nordvästra Tyskland företrädd grupp, som i fråga om så 
väl gravskicket som det enformiga, knappa fornsaksinnehållet 
visar intim beröring med den mellaneuropeiska Hallstattkultu-
ren och den samtida kulturen i Norra Italien. Endast inom 
Bornholms stora brandgropsgrupper äro, förutom ett mindre 
antal fynd, motsvarande de nyss beskrivna jylländska, i större 
antal fynd gjorda, tillhörande den del av Laténetiden, som när
mast föregår det sista århundradet f. Kr. Redan den danska 
ögruppen visar påfallande få gravfynd, motsvarande dem på 
Jylland och Bornholm. Gotland har jämförelsevis gott om 
fynd från Hallstattiden, men nästan inga från den äldre delen 
av Laténekulturen. På den skandinaviska halvön äro liknande 
fynd än sällsyntare. Depåer eller lösfynd av annan art äro 
likaledes sällsynta och ge föga utöver gravfynden. 

Den samlade bild av detta långa skede av Nordens kul
turhistoria, vi härav kunna göra oss, är sålunda enastående 
ofullständig och ensidig. Det är visserligen otvivelaktigt, att 
genom fältforskningens inriktande på nya banor och genom 
tillfälliga, gynnsamma fynd av alla slag vår kunskap om tiden 
skall vidgas och fördjupas. Men säkerligen skall ändock all
tid en relativ fyndfattigdom förbliva kännetecknande för denna 
tid. Som ett stöd för denna uppfattning skulle kunna anföras, 
att man vid grävningar i flera forsbottnar kunnat samla en 
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mängd föremål av skilda slag, påtagligen ditkomna vid till
fälliga olyckshändelser under den trafik, som uppehållits över 
forsen. I ett sådant forsfynd brukar period efter period vara 
representerad alltifrån stenåldern fram till vår tid, men även 
här saknas fynd, som kunna tillskrivas den förromerska järn
åldern. 

Angående skälen till denna fyndfattigdom ha meningarna 
ännu ej stadgat sig. 

Naturligtvis har man alltid, så snart man väl kommit till 
insikt om den förromerska järnåldersperiodens verklighet, på
pekat att fåtaligheten av fynden därifrån sammanhänger med 
tidens extremt tarfliga gravskick. Samma synpunkt framhäves 
senast med stor skärpa av Haakon Shetelig i hans stora arbete 
om "Vestlandske gräver fra jernalderen"1, närmast med anled
ning av ett väl senkommet försök att hävda den endast på 
ett mycket tidigare stadium av den arkeologiska forskningen 
ännu försvarliga uppfattningen, att bronsålderskulturen i Norge 
fortsatt fram emot vår tideräknings begynnelse. Då detta 
Sheteligs uttalande, som äger full tillämplighet även på svenska 
förhållanden, i den mest koncisa form uttryckt en länge rå
dande uppfattning om gravskickets stora betydelse för fynd-
frekvensen, ber jag att här få anföra dess huvuddel: 

"Vi har paa Vestlandet beviser for at den yngre bronse-
alder her hadde naere förbindelser med sydligere kulturom-
raader; vi har likesaa beviser for at forbindelsene sydover 
fremdeles var aapne i den tid da de Jydske tuegraver vidner 
om den förste jernalder i Danmark. Det föreligger paa den 
anden side ikke noget holdepunkt for at anta at det paa Vest
landet skulde ha hersket en forsinket og isolert bronsealders-
kultur i de sidste 5 aarhundrcder for Kristus. At materialet 
fremdeles er sparsomt, er et forhold, som ikke paa nogen 
maate forrykker hovedsaken. Enhver som har arbeidet med 
et större arkeologisk materiale, vet at det er utenfor al viden-

1 Bergens Museums Skrifter. Ny Raekke. Bd II. No. 1. 
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skabelig argumentation at forlange at alle perioder skal vaere 
forholdsvis representeret ved sin fundmasse i statistikken, at 
fundene numerisk skal fylde i forhold til periodens laengde. 
I store deler av Sverige er det naesten ingen gravfund fra 5te 
og 6te aarh. e. Kr. men til gjengjaeld et stort materiale for 
den folgende tid; i Danmark kjender man praktisk tält ikke 
gräver fra den efterromerske tid og vikingetiden; meget laenge 
var det likedan med den aeldste jernalder og den aeldste 
bronsealder. Grunden til slike huller i materialet kan vaere 
forskjellig. Det kan ligge i mere tilfaeldige omstaendigheter, 
f. eks. at en vis fundgruppe endda ikke har vakt opmerksom-
het, endda ikke er kommet frem ved utgrävningen Det kan 
ogsaa ligge i oprindelige kulturforhold, saerlig i hvordan gra-
vene blev anlagt og utstyrt. Hadde det paa Vestlandet hersket 
samme gravskik omkring 500 aar for Kristus som den vi kjen
der fraa 1000 aar senere, skulde vi sikkert hat et rikt mate
riale til belysning av den aeldste jernalder; dengang jernet 
först kom i bruk hos os, var imidlerlid gravenes utstyr saa 
fattig som vel mulig. Hvor meget dette har at si ser vi ved 
en sammenligning med senere tider. Fra vikingetidens to 
og et halvt aarhundrede er det paa Vestlandet — som eliers 
paa den Skandinaviske halvö — bevaret sverd og andre vaa-
ben i hundredetal, udelukkende takket vaere tidens rike grav
skik. Fra de folgende fem aarhundrcder er det paa Vestlandet 
ikke bevaret et eneste jordfundet sverd, likesom i det hele 
oldsaker fra denne tid er overmaade sjeldne utenfor avfalds-
lagene i de gamle byer. Vi vet at denne motsaetning mellem 
vikingetiden og middelalderen, en motsaetning som kommer 
saa slaaende frem i ethvert museum, skyldes kristendommens 
indforelse. Det er mulig at religiöse omslag ikke kom saa 
pludselig i förhistorisk tid, men gravene vidner tilstraekkelig 
om at det ogsaa for kristendommen foregik dyptgripende for-
andringer paa dette omraade. Dette maa altid huskes naar 
man skal behandle det foreliggende fundmateriale. Som vi 
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nedenfor skal se findes det virkelig ad denne vei en antyd
ning til förklaring av vört sparsomme forromerske materiale." 

Emellertid kan, såsom här inledningsvis antytt, allt ej 
skrivas på gravskickets konto. Att från samma tid jämväl 
brist på depåer och tillfälligt i jorden komna föremål råder i 
lika extrem grad, måste antyda, att tiden varit kulturellt sett 
en depressionstid. Till förklaring härav har från naturveten
skapligt håll, av professor R. Sernander, gjorts en betydelsefull 
insats, som i allmänhet synes hava blivit med största intresse 
och förståelse upptagen av arkeologer.1 Även i detta fall har 
Shetelig från arkeologiskt håll givit det bästa uttrycket för den 
nya åskådningen. 1 uppsatsen "Den forromerske jernalder i 
Norge" — en utförlig, av karta åtföljd redogörelse för samt
liga kända fynd i Norge från denna tid — säger Shetelig'2: 

"I de sidste aarene er hele dette sporsmaalet kommet 
under diskussion fra et nyt synspunkt, idet det fra naturviden-
skabelig side er fremsat en hypotese til förklaring av hele den 
tidlige jernalders problem i Norge og Sverige. Ved sammen-
stilling av plante-palaeontologiske og arkaeologiske undersokel-
ser har professor R. Sernander, Upsala, ment at kunne paavise 
at stenalderens og bronsealderens jevne, milde klima er avbrudt 
ved en braa og ganske betydelig nedgång i temperaturen om
trent ved den tiden da jernalderen begynder. Det siger sig 
selv at en slik klimaforandring ikke bare vil fremkalde store 
forandringer i dyre- og plantelivet, men ogsaa i hoieste grad 
maa forrykke livsvilkaarene for mennesket. Alle folk har vist-
nok en overordentlig evne til at tilpasse sig efter forandrete 
forhold; men tilpasningen kraever tid, og klimaforandringen 
ved jernalderens begyndelse antas at ha indtraadt i saa kort 
tid at den i Norge og Sverige maa ha virket som en akut 
krise i befolkningens eksistens; den hele övergång fra varmt 

1 Die schwedischen Torfmoore als Zcugen postglazialer Klimaschwan-
kungen (Die Veränderungen des Klimas seit dem Maximum der letzten Eis
zeit. Sthlm 1910, s. 197 ff.). 

2 Oldtiden, bind III, 1913. 
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til koldere klima skal ha kunnet foregaa i löpet av nogen faa 
menneskealdie. Den störste del av landet skal da efter denne 
hypotesen ha vaeret omtrent tomt for folk i de aarhundrcder 
som den forromerske jernalder omfatter, og bare paa de be-
graensete omraader som i klimatisk henseende er de aller 
gunstigste — ved Kristianiafjorden og pa Jaeren — har en 
forholdsvis betydlig bebyggelse forlsat uten avbrytelse fra 
bronsealderen gjennem hele den folgende tid. 

"Denne klimaforskyvning med dens avfolkning av landet 
og den folgende langsomme nybygning nordover, vilde vaere 
den vaeldigste revolution i hele vor historie. Sammenlignet 
med den blir Norges nedgangstid i middelalderen bare en 
ubetydelig og forbigaaende svaekkelse. Endda er denne for-
klaringen bare en hypotese, hvori vistnok geologiske og arke-
ologiske forhold ser ut til at stötte hverandre gjensidig; men 
det maa fremhaeves at det er mulig den griper feil; at den 
fremtidige forskning vil gi den uret og finde en anden sam-
menhaeng i det hele. Fra arkeologisk side kan vi selvfolgelig 
ikke diskutere det naturvidenskabelige grundlaget for hypote
sen; det kan bare sis at den gir en bestikkende naturlig för
klaring av flere gaadefulde forhold ved den forromerske jern.-
alder i Skandinavien, men at disse forhold, som ovenfor ut-
viklet, ogsaa til en viss grad kan forklares paa anden maate. 
Et argumentum ex silentio, som naar vi i dette tilfaelde slutter 
fra mangelen paa forromerske fund nordenfjelds, er altid farlig, 
og slutninger paa det grundlag er ofte nok i arkeologien blit 
kuldkastet ved nye uventede fund. For hypotesen kan antas, 
maa vi avvente flere indgaaende detaljundersokelser." 

Till liknande, reserverade eller mer oförbehållsamma utta
landen har klimatförsämringsteorien föranlett Oscar Almgren1 

och Gustaf Hallström2. Även för bedömande av germankul-

1 Fornfyndens vittnesbörd, s. 32, i arbetet Sveriges folk av I. Flodström 
(Upps. o. Sthlm 1918). Jfr ATS 20: 1, s. 72. 

2 Fjällbygdernas järnålder I, Jämtlands läns fornminnesförenings tid
skrift 1912. 
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turerna söder om Östersjön har teorin visat sig välkommen1. 
Det är emellertid huvudsakligen inom naturvetenskapliga 

kretsar, som den postglaciala klimatförsämringen diskuterats. 
L. von Post har genom sina studier över torvmossarnas strati-
grafi framdragit nya stöd för teorin om ett märkbart och geo
logiskt talat hastigt skeende omslag i klimatförhållandena vid 
järnålderns inträdande2. 

Å andra sidan har Gunnar Andersson vidhållit sin tidigare 
ståndpunkt, att klimatförsämringen från stenålder till nutid 
fortskridit så långsamt, att den för befolkningen varit helt 
omärklig3. Mindre vittgående är den kritik, som framställts 
av A. G. Högbom4. Ur den del därav, som berör sambandet 
mellan "fimbulvintern och bebyggelsen" och sälunda har direkt 
arkeologiskt intresse, må följande anföras: 

"Tacitus bekanta skildring av Suionerna (Svearna) såsom 
"ett folk, mäktigt genom män, vapen och skepp", ger oss icke 
den bild av befolkningsförhållandena, som man skulle vänta 
enligt avfolkningsteorien. Låt vara, att avfolkningen skulle ha 
infallit århundradena före Kr. f., så är det emellertid icke tro
ligt att, om densamma varit så grundlig, som hypotesen for
drar, Svionerna vid vår tideräknings början skulle ha varit ett 
så mäktigt folk, som Tacitus gör dem till. Pytheas' berömda 
upptäcktsresa till Norden inföll just vid den tid, då fimbul
vintern enligt Sernanders tidsbestämning borde ha befunnit 
sig i sitt kulmen. Men vad Pytheas berättar om Thule ger 
oss ingalunda någon så ogynsam bild av klimatet. Det säges 
om landet, att det är någorlunda bördigt och rikt på frukter, 

1 Kossinna, G., Die deutsche Vorgeschichte eine hervorragend natio-
nale wissenschaft, 2. aufl. (Wiirzburg 1914), s. 143 f. 

2 Jfr hans uttalande hos I. Flodström, Naturförhållandena i Sverige 
(Upps. o. Sthlm 1918), s. 131. 

3 Swedish climate in the late-quaternary period (Die Veränderungen 
des Klimas etc, 295 ff,). 

4 Till frågan om de postglaciala klimatförändringarna (Geol. Fören.s t 
Sthlm forhandl., bd 38, 1916, s. 349 ff.). 
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som dock mogna sent, att människorna livnärde sig av säd, 
av vilt växande örter, frukter och rötter och att man beredde 
sig dryck av honung. Vidare berättas, att, emedan man icke 
kunde glädja sig åt beständigt solsken, sädeskärvvarna fördes 
in och uttröskades i stora lador; de öppna tröskgolven voro 
nämligen obrukbara till följd av den mulna himmeln och det 
myckna rägnandet.x 

"Dessa uppgifter bliva så mycket mera anmärkningsvärda, 
som de sannolikt syfta på en ganska hög latitud i Skandina
vien, nämligen norska västkusten norr om Trondhjemsfjorden. 
Det är visserligen sannt, att vår kunskap om Pytheas' resa, 
eftersom hans stora geografiska verk ej längre finnes i behåll, 
endast grundar sig på andra klassiska författares referat och 
citat, samt också att meningarna varit olika om vilket land 
Pytheas åsyftat med sitt Thule, men å andra sidan måste det 
anses såsom åtminstone i högsta grad sannolikt, att med de 
nämnda uttalandena just avses sagda kuststräcka av Norge 
(jfr härom den utredning Ahlenius lämnat i sitt ovan anförda 
arbete). Vad som hos Pytheas säges om Nordens natur- och 
kulturförhållanden synes därför icke kunna tillmätas mindre 
betydelse än hypotesen om fimbulvintern, som grundar sig 
på tämligen vaga och flertydiga naturvetenskapliga iakttagel
ser och därav dragna slutsatser. 

"Det förefaller mig av de grunder, som i det föregående 
blivit utvecklade eller antydda, som om inträdandet vid över
gången mellan brons- och järnålder av en plötslig och bety
dande klimatförsämring av så ödesdiger art, att den skulle ha 
lett till en avfolkning i Norden, skulle sakna tillfredsställande 
bevis. En sådan hiatus i den arkeologiska utvecklingen och 
ett sådant utdöende av de utan tvivel under bronsåldern be
fintliga bebyggelsenamnen, som det man tillskrivit fimbulvin
tern, synes mig därför oantagliga. Därmed vill jag emellertid 
icke ha sagt, att Sernanders så att säga mera intuitiva identi-

1 Jfr K. Ahlenius. Pytheas' Thuleresa. Språkvetenskapl. Sällskapets 
forhandl. 1891—1894. Upsala. 
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fierande av sagans fimbulvinter med den subatlantiska klimat
försämringen, synes mig oriktig. Att ett ogynnsamt klimat
omslag någon gäng under århundradena före vår tideräkning 
inträffat är väl av Sernanders och hans skolas förtjänstfulla 
forskningar ställt utom allt tvivel, och att detta omslag, t. ex. 
genom upprepade svagår eller nödår, blivit bevarat i traditio
nen ligger ingalunda utom sannolikhetens gränser." 

Efter ett sådant uttalande från naturvetenskapligt håll kan 
det vara skäl att närmare granska också de försök som gjorts 
att förklara den egendomliga kulturdepressionen på annat sätt, 
såväl före som efter den Sernanderska teorins framställande, 
ehuru problemet över huvud ej tidigare synes ha tilldragit sig 
samma allmänna intresse, som det nu åtnjuter. 

Montelius, som i sina översikter över Sveriges forntid ej 
upptagit frågan till dryftande, har vid en kongress i Lybeck 
1897 i ett föredrag framlagt några synpunkter, som hava be
tydelse i detta sammanhang. Till följd av italienskt inflytande 
användes i Elbeområdet, Danmark och södra Sverige husurnor 
under den yngre delen av bronsåldern. Men inom samma 
område finner man nästan alls inga exempel på de under den 
äldsta delen av järnåldern i östra delen av Medelhavsområdet 
och i Etrurien uppträdande ansiktsurnorna, vilka i stället spritt 
sig till nordöstra Tyskland, Weichselområdet. Därav drog 
Montelius den slutsatsen, att bärnstenshandeln under äldre tid 
följde Elbevägen till Jylland, men att senare huvudexporten 
av bärnsten gick från Weichselmynningarna. 

Vid behandlingen av "Guldarbeten från bronsåldern, funna 
i Sverige", har Montelius ånyo upptagit samma fråga. Att 
under bronsåldern den jylländska bärnstenen spelat en vida 
större roll för världshandeln än den preussiska, framgår därav, 
att vid en jämförelse mellan ett område i södra Skandinavien 
och ett lika stort område i Weichseltrakten det förra befinnes 
äga en mångfaldigt större kvantitet guld och brons från nämnda 
tid än det senare. Jylland äger dessutom mera guld än övriga 
delar av Danmark, som ju i sin helhet är vida rikare på sådana 
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guldfynd än det övriga Norden. "Någon tid före mitten av 
det sista förkristna årtusendet ändras emellertid detta förhållande. 
Skandinaviens överlägsenhet över Weichselområdet i guld och 
bronsfynd avtager och upphör. En av de förnämsta orsakerna 
härtill är utan tvivel, att bä rns tenshande lns huvudkontor 
— för att begagna ett modernt uttryck — flyttats från Jyl land 
till t rakten kring Weichselmynningen, från vilken trakt 
sedan under hela den återstående forntiden, liksom ännu i dag, 
huvudmassan av bernstenen kommer. Då bernstenshandelns 
tyngdpunkt flyttats från Skandinavien, kom ej längre guld och 
brons i utbyte mot bernsten hit så som förut". 

"I Sverige liksom i de andra Skandinaviska länderna, upp
höra guldfynden vid slutet av bronsålderns femte period, såle
des ungefär vid den tid, då Rom grundlades. Vid samma tid 
visar sig också i andra avseenden en tillbakagång, som skulle 
kunna bero på en minskning av den dittills rådande välmågan."1 

Men Östersjön bildade ingen oöverstiglig damm mellan 
Norden och Weichselområdet. Redan under stenåldern kom 
därifrån, om än i mindre omfattning, bärnsten och i dess följe 
vissa kulturinflytanden till Norden. Och av de få nya forn-
saksformer, som vid järnålderns början uppträda i vårt land, 
har den präktigaste, de parvis burna, tutulusformade spännena, 
sina direkta motsvarigheter just i Västpreussen, ej på Jylland. 
Hade nu i Västpreussen rått en lika rik kultur, som tidigare 
på Jylland, kunde vi alltså, förefaller det, ha väntat oss en 
fortsatt nordisk kulturblomstring, om än med östligare tyngd
punkt. Men större delen av den förromerska järnåldern i 
Västpreussen tyckes, om vi frånse de talrika ansiktsurnorna 
av lera, nästan lika fyndfattig som den nordiska. 

I själva verket synes, såsom av det följande framgår, 
bärnstensexporten från Nordeuropa ha förlorat det mesta av 
sin forna betydelse vid samma tidpunkt, som dess "huvud
kontor" flyttades. Den tyckes t. o. m. en tid ha varit prak
tiskt taget fullständigt avbruten. 

1 Fornvännen 1916, s. 56. 
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Sophus Muller har framhållit betydelsen av, att den jyl
ländska bärnstensexporten upphörde1: Bärnstenen har öppnat 
vägarna till Norden för bronsålderskulturens utbredning, tack 
vare den knötos mellan de östliga medelhavslanden och den 
jylländska halvön förbindelser, som icke sträckte sig till västra 
Europa. Vår bronsålders märkliga särställning gent emot de 
andra barbariska delarna av Europa och dess släktskap med 
den förgrekiska kulturgruppen finner däri sin förklaring. Men 
av de klassiska källorna synes det, som om det vore först 
under den romerska kejsartiden, som bärnstenen blev en upp
skattad vara i södern. Detta måste bero på, att ett så lång
varigt avbrott i bärnstensimporten till Medelhavsområdet före
kommit, att minnet av den tidigare importen förbleknat. Den 
förklaring härtill, Muller ger med stöd av Helbig, låter likväl 
mindre trovärdig: "Ravet, der kun virker som Stof og er lidet 
skikket til at formes av Kunstnerens Haand, kunde ikke haevde 
sin Pläds i den graeske Kunsts gode Tid; her maatte det, 
som det sees av Literaturen og av Fundene, give Pläds for 
aedlere Stoffer, der bedre egnede sig til kunstnerisk Behand
ling. Ravet hörte i den klassiske Oldtid overhovedet kun 
hjemme paa de lavere Trin, dels i den forgraeske Kunst, dels 
ätter i Decadenceperioden efter Chr. F. Kun i det nordlige 
Italien, hvor den aeldre Kunst ikke ret traengte igjennem, fort
sattes Brugen av Ravet, og paa samme Maade spillede det 
beständig en vigtig Rolle hos Folkene nord for Alperne." 

Dessutom yttrar Muller om den förromerska tiden föl
jande, vartill torde böra anmärkas, att omdömet gäller hela 
den förromerska tiden, sålunda inräknat århundradet närmast 
före Kr. födelse, då som bekant den stora fyndfattigdomen 
avsevärt minskats: 

"Den forromerske Tid med dens fyldige Modtagen og 
selvstaendige Omarbeidning av det fremmede kan ikke siges 
at have vaeret en kraftlos og fattig Tid. Men Guld synes man 

1 Vor Oldtid (Kbhvn 1897), s. 289 o. 472 f. 
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kun at have eiet i sparsom Maengde; 5 Guldsmykker ere Alt, 
hvad der foreligger fra hele dette Tidsrum, de fleste dog ret 
vaerdifulde og smukt forarbeidede. Hvor lidt dette er, foles 
bedst, naar Blikket rettes paa de talrige Guldfund fra Bronze
alderen og til den anden Side paa den beständig tiltagende 
Guldmasse i Fundene fra de. efterfolgende Tidsrum. Manglen 
paa Guld er dog vel forstaaelig: Ravet fortes ikke til Syden 
i disse Aarhundrcder (S. 289 fig.). Handlen var desurJen ble-
ven afbrudt eller dog forstyrret ved Kelternaes Krigsfaerd i 
Mellemeuropa. Under saadanne Forhold kunde Guldbehold-
ningen ikke foroges. Ved Hjaelp av Svaerdet var man vist 
ikke istand til at skaffe sig Rigdom. En fredsommelig Ret
ning synes at have gjort sig gjaeldende; dette tor vel sluttes 
af, at Vaabenfundene ere overmaade sjaeldne i Sammenligning 
med, hvad der var Tilfaeldet baade i Bronzealderen og i den 
senere Del af Jernalderen. Tillige forekomme Vaaben almin-
deligere, jo mere man naermer sig de Egne, hvor de krigerisk 
herskende Kelter havde deres Saede. Vört Land laa vistnok 
ganske udenfor det Omraade, hvor Tidens historiske Tildra-
gelser foregik." 

Det förefaller mig, som om de i dessa uttalanden fram
hållna synpunkterna fortfarande äro värda stort beaktande. 
Fyndknappheten under en viss tid får ej enbart ses mot natur
historisk bakgrund, vi måste även hålla i minnet det allmänt 
historiska eller rent av politiska händelseförloppet i Europa1. 
Den helt visst betydelsefulla Sernanderska klimatförsämrings
teorin kan ej erhålla sin rätta plats i diskussionen, innan 
ytterligare utretts, i vad mån förändringarna i det europeiska 
handelslivet kunna tänkas ha inverkat. En fullständig utred-

1 Det följande utgör en fylligare framställning av samma synpunkter 
jag i korthet uttryckt i en uppsats om 'Bohuslänska fornminnen' i Sv. 
Turistföreningens Årsskrift 1917. I den män min uppfattning förändrats 
sedan dess, har jag haft nytta av den muntliga diskussion, som förts med 
antikvarien T. J. Arne. Ävenledes ber jag få vördsamt tacka denna tidskrifts 
redaktör, dr Emil Eckhoff, för värdefulla påpekanden. 
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ning härav åsyftas ingalunda med det nedanstående. Den 
arkeologiska bevisföringen för en motsatt åskådning har dock 
varit än mer kortfattad. 

* * 
* 

Även om vi utgå ifrån, att tillfredställande samtidighet 
skall kunna uppvisas mellan den klimatiska och den kulturella 
försämringen, i deras hittills använda betydelser, är detla icke 
nog för att antaga ett inbördes förhållande som orsak och 
verkan dem emellan, såsom framgår av följande resonnemang. 

Den äldre bronsåldern, framför allt första och andra perio
derna, kännetecknas av en rik, självständigt nordisk kultur 
med verklig inre skaparkraft. Litet är väl till upprinnelsen 
inhemskt, men lånen äro fritt valda och få aldrig karaktär 
av slaviska kopior, ej heller klädas de i den barbariska dräkt, 
som ofta annars utmärker nordiska efterbildningar. Tvärt om 
kunna de i fråga om sirlighet och smak mer än väl mäta sig 
med vad i övriga delar av Europa, utanför det forngrekiska 
området, åstadkommits. Liksom redan under kopparåldern 
följer den nordiska yxutvecklingen under den första brons-
åldersperioden de italienska yxornas, ehuru de nordiska exem
plaren alltid tydligt kunna särskiljas från det ledande kultur
områdets. Under andra perioden övergår man till en i Väst-
Europa uppkommen yxtyp, avsatsyxan, ehuru även nu de 
nordiska exemplaren tydligt skilja sig från de franska och 
engelska förebilderna. Men under samma period följer man 
Italien i fråga om fibulorna, som dock här erhålla en särform, 
som mindre än den italienska skiljer sig från den inom båda 
områdena tidigare använda nålen med genomborrat huvud. 
Under samma andra period ge också förbindelserna över Un
gern anledning till, att det forngrekiska områdets spiralorna-
mentik på nordiska arbeten avspeglas på ett praktfullt sätt, 
vartill både Italien och Väst-Europa sakna motstycken. En 
på så sätt genom fritt urval och nationell särprägel karaktäri
serad kulturutveckling kan endast förklaras genom en bety-
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dande personlig insats från nordbornas sida i tidens interna
tionella handelsutbyte. Det måste ha till en stor del varit 
nordborna själva, som salufört sina varor ute i stora världen 
och med de i byte erhållna utländska arbetena också hemfört 
många kunskaper och erfarenheter av annan art. Nordiska 
bronsarbeten, vilka icke skäligen kunna uppfattas som export
varor i likhet med bärnstenen, äro också funna så långt här
ifrån som i Podalen och Sydtyrolen1. 

I och med inträdet av den yngre bronsåldern förmärkes 
en tydlig skillnad. Olikheterna mellan de europeiska kultur
provinserna bli i allmänhet allt större, vilket antyder en häm
ning av den förut så livliga kontakten på långa distanser. I 
överensstämmelse härmed finna vi, att inga nordiska arbeten 
från denna tid gått över Alperna; de från hemlandet mest 
avlägsna fynden äro gjorda i mitten av Frankrike (dep. Cher) 
och i norra Schweitz2. Ehuru nordborna erhöllo åtskilliga 
präktiga bronskärl av norditaliensk tillverkning, träder dock 
denna långväga import realiter tillbaka för importen av mellan
europeiska föremål, skaftlappyxor, svärd av skilda former och 
knivar m. m. 

Den påtagliga förträngningen av det område, varmed Nor
den under den yngre bronsåldern stod i livligare kontakt, 
betyder ändock i och för sig mindre än den nästan fullstän
diga sterilisering, den nordiska kulturen ungefär samtidigt 
befinnes ha undergått. Det är endast i fråga om ornamen
tiken — det område, där vi i alla tider tyckas haft lättast att 
följa med — och kanske även beträffande (svärden och) kni
varna, som det nordiska hantverket följer med utvecklingen 
utomlands. Holkyxor, spännen, tutuli, kupor och hängkärl, 
alla den yngre bronsålderns huvudtyper, skulle ej ha under
gått sin enformiga, för alla typologer så fägnesamt rätlinjiga 

1 Kossinna, anf. arb., abb. 233 o. 234. 
2 Montelius, Lage du bronze en Suéde, Compte Rendue du Xlll.e 

Congrés internat. d'Anthropol. et d'Arehéol. préhist., Monaco 1906, II, s. 
235 ff.), f. 14-17. 
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utveckling mot ökad förkonstling intill absurditet, om ej den 
nordiska kulturen efter den tredje bronsåldersperioden förlorat 
det mesta av sin förutvarande mottaglighet för yttre påverkan. 

Visserligen finna vi under den äldsta järnåldern alltjämt 
en viss förmåga att upptaga nyheter utifrån bevarad. Men 
jämföra vi, hur man då här genom de ovan åsyftade tutulus-
formiga spännena imiterade en av det grekiska kulturområdets 
och Hallstattkulturens enklare spänneformer, det av en i två 
stora spiralskivor upprullad tråd bildade spännet, med det 
sätt, varpå vi under den äldre bronsåldern följde den nord
italienska spänneutvecklingen, träder motsatsen ändock fram 
med all önskvärd skärpa1. 

Det synes mig sålunda leda ett naturligt sammanhang 
från den äldre bronsålderns mångfrestande skaparkraft över 
den yngre bronsålderns nyhetsskygga sterilitet och till den 
äldsta järnålderns nästan dådlösa dödsdvala. 

Det lär visserligen hava konstaterats en sannolikt under 
bronsåldern försiggående förändring av det nordiska klimatet 
till större torrhet. Men vilja vi också låta denna klimatför
ändring förklara den samtida kulturförsämringen, komma vi 
in pä ett problem av så allomfattande natur, att diskussionen 
därav säkerligen kräver en vida allsidigare överblick av den 
mänskliga kulturens livsbetingelser, än vad i detta samman
hang kan ifrågakomma. Naturligare är att stanna vid den 
allmänt historiska lag, som av skäl, vi ej utrett, satt en gräns 
för varje folks och varje tids förmåga och sojn förr eller senare 
böjer den uppåtgående kurvan nedåt, för längre eller kor
tare tid. 

* * 
* 

Den klimatförsämring, som antages ha med nästan kata
strofal kraft drabbat Norden, kan ej ha varit av rent lokal 
natur. Naturligtvis kan den samtida klimatiska reagensen i 

1 Montelius, L'age du bronze, f. 2—4, resp. f. 33 o. 34. 
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mellersta och södra Europa ha tett sig annorlunda, men egen
domligt förefaller det väl ändå, om den här skulle varit den 
huvudsakliga anledningen till en rent motsatt kulturutveckling. 
Emellertid är det ju så, att Hallstatt- och Laténe-kulturen i 
mellersta och västra Europa långt ifrån att vara en dekadans 
i förhållande till samma områdens höga yngre bronsålders
kultur tvärt om visar än större blomstring. Länderna kring 
Donau och mellersta Rhen samt Frankrike m. fl. områden 
bilda då ett inbördes ovanligt livligt kommunicerande, ofta i 
förvånande grad homogent kulturkomplex, vanligen kallat det 
keltiska1. Vi äga åtskilliga antydningar om, med vilka rika 
naturtillgångar de skilda delarna bidrogo till den gemensamma 
hushållningen. De många fynden av präktiga grekiska arbe
ten kring mellersta Rhen och i vissa delar av Frankrike vittna 
om handelsförbindelsernas omfattning. La Téne och andra 
fyndplatser tolkas på goda grunder som de stora handelsvä
garnas tullstationer. Den enhetliga beväpningen, vari redan 
under Hallstatt-tid samtidigt bestämda vittgående förändringar 
vidtagas över stora områden, vittnar lika väl som medelhavs
folkens obehagliga känningar av kelternas utvidgningstendenser 
om deras fasta statsliga organisation. 

På samma gång, som det germanska Nordeuropa ingår i 
sitt torftigaste, om någonsin fyndlösa kulturskede, utvecklar sig 
alltså i det keltiska Mellaneuropa en den allra rikaste kultur, 
byggd på hög konstskicklighet, livlig handel och fast inre 
organisation. Den når sitt kulmen under senare delen av 
Hallstatt-tiden och början av Laténe-tiden, d. v. s. omkring 
mitten av sista årtusendet f. Kr., samma tid, varifrån nästan 
alls inga importsaker anträffats i Norden. 

Med dessa förhållanden i minnet måste den nordiska 
kulturavmattningen bedömas. Det faller sig då naturligt att 
till det egendomliga händelseförloppet söka en genom allsi-

1 Déchelette, J., Manuel dArchéologie préhistorique celtique et gallo-
romaine. II (Paris 1910—14). 
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digare källmaterial säkrare bedömbar parallell från yngre tid. 
En sådan, låt vara ofullkomlig, erbjuder följande. 

Den lilla ön Gotland ägde under järnåldern, såsom dess 
talrika fornfynd visa, en ovanligt rik kultur, kulminerande 
under vikingatiden och äldre medeltiden. Troligen har denna 
höga kultur framvuxit ur, säkert vilade dess slutblomstring på 
öns ledande ställning inom den nordeuropeiska handeln. Här 
finna vi från 900- och 1000-talen de flesta och största skatterna 
av mynt och annat silver både från Orienten, Tyskland och 
Västeuropa. Runt om på landsbygden sutto här under äldre 
medeltid bönder, nej grossörer i stora stenbygda gärdar. Den 
roll, de nu och senare spelade på marknaderna i Novgorod, 
känna vi av skriftliga dokument liksom t. o. m. namnen på 
ett par av dem, vilka till det engelska hovet levererade dyr
bara ryska varor. Den som sett en del av öns talrika, nästan 
utan undantag från tiden före 1350 härstammande kyrkor och 
som vet, hur deras enskilda byggnadsdelar eller äldre under 
golven befintliga grundvalar städse vid närmare granskning 
ådagalägga, att de nuvarande monumenten äro tillkomna genom 
ideligt om- och tillbyggande, han får ett livligt intryck av väl
ståndet och den sjudande företagsamheten på ön under äldre 
medeltid, fullt motsvarande det intryck, mängden silverskatter 
giva beträffande det närmast föregående skedet eller övrigt 
arkeologiskt material beträffande sina epoker. Då ofta en 
alltför stark kontrast råder beträffande proportionerna mellan 
de äldre och den yngsta delen av samma kyrka och då dessa 
ofta ännu äro så provisoriskt förbundna med varandra, ge 
många av kyrkorna pä samma gång intryck av, att arbetet 
tillfälligt avbrutits mitt under det successiva utförandet av ett 
vida mer omfattande byggnadsprojekt. 

Att denna ivriga, storstilade byggnadsverksamhet överallt 
avstannat, ofta med halvgjort arbete, ungefär samtidigt över 
hela ön är ett det mest påtagliga vittnesbörd om, hur det inre 
kulturlivet kände verkningarna av den gutniska storhandelns 
avbrytande och världshandelns inlänkande på nya banor, som 

Fornvännen 1920. 9 
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ej berörde Gotland, vilket allt sammanhänger med den tyska 
Hansans mäktiga utveckling. Frånvaron av jämförligt antal 
kyrkliga byggnadsverk liksom av stenbyggda köpmanshus på 
landsbygden från yngre medeltiden motsvarar den stora bristen 
på fynd från hela Nordens förromerska järnålder. 

Sålunda antager jag, att också den livskraftiga äldre brons
ålderskulturen vittnar om en tid, då nordborna ej blott läm
nade värdefulla egna produkter, utan även gjorde en vidsträckt 
personlig insats på den europeiska marknaden. Steriliteten 
hos den yngre bronsålderskulturen antyder en avsevärd av
mattning i den nordiska företagsamheten på samma område 
och fyndfattigdomen från följande tid denna aktivitets fullstän
diga upphörande och den isolering av Norden, som därav 
lätt nog kunde följa, om så av en eller annan anledning åstun-
dades av den ypperliga, ändock av en mycket vidsträckt verk
samhetskrets njutande handelsorganisation, som framvuxit inom 
det område, som skilde germanvärlden från övriga delar av 
Europa: Den keltiska Hansan1. 

* * 
* 

Medan det forna centraleuropeiska blocket — med ost
västlig längdaxel — avskilde oss från Medelhavsländerna, 
blomstrade i Hellas dess klassiska kultur upp och överskred 
sitt kulmen. Och under samma tid försiggick den romerska 
statens konsolidering och utveckling till världsvälde. Ännu 
vid begynnelsen av det första puniska kriget (264 f. Kr.) var 
den begränsad till mellersta och södra delen av den italienska 
halvön. När det tredje puniska kriget slutade (146 f. Kr.), 
hade den underlagt sig utom resten av den italienska halvön 
med dess tre stora grannöar Grekland med västra delen av 
Mindre Asien samt större delen av den Pyrenneiska halvön 

1 Dä det roar mig att gent emot Sernanders 'fimbulvinter" sätta ett 
annat slagord, sker detta naturligtvis med aldra största reservation mot en 
alltför bokstavlig tolkning. 
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och ett område kring Kartago i söder. Ännu saknades emel
lertid länge landfast förbindelse mellan väldets tre europeiska 
huvuddelar. Det första steget i den riktningen togs med 
koloniserandet av Gallia Narbonensis år 121 f. Kr. Men först 
genom Caesar fördes de romerska härarna in på det egentliga 
området för den keltiska kulturen, vilken redan nu, endast 
några århundraden efter kelternas stora expansionstid, genom 
upplösning av den statsliga sammanhållningen, visade sig oför
mögen till målmedvetet, endräktigt försvar1. Under en kort. 
följd av år (58—51) lades hela Gallien intill Rhen under Roms 
välde. Det vart Augustus förbehållet att genom sina fältherrar 
fullborda keltervärldens politiska omstörtande. Redan ett år
tionde före Kristi födelse hade jämte Rhen Donau blivit gräns 
för det romerska riket. 

I den snabba framgång, romarna haft på gammal keltisk 
grund, voro helt visst också germanerna delaktiga. Att cimb-
rer och teutoner redan mot slutet av det näst sista århundradet 
f. Kr. kunde bana sig väg ända fram till det romerska väldet, 
tyder på redan nu begynnande bristfälligheter i den keltiska 
värnkraften. Om germanernas insats härvidlag vittnar också, 
att, ehuru deras sydgräns under bronsåldern bl. a. berörde 
Hartz och ännu under äldre delen av Laténe-tiden gick norr 
om Tiiringerwald, sålunda endast obetydligt framskjuten2, fann 
Caesar vid ankomsten till Gallien helvetierna i flykt för ger
manstammar, som, sedan hela området på östra sidan Rhen 
blivit besatt av deras stamfränder, gått över floden och på 

1 Jfr den ypperliga skildring härav, som Th. Mommsen lämnat i sin 
Römische Geschichte. bd III, kap. VII (Die unterwerfung des Westens). 

2 Jfr Philipp Kropp, Laténezeitliche Funde an der keltisch-germani-
schen Völkergrenze (Mannus-Bibl. 5, Wiirzburg 1911).— Det är den sälunda 
förmodligen relativt sena tidpunkten för germanernas stora expansion, som 
vållar att jag, tills annat bevisas, såsom ovan skett tolkar den äldre keltiska 
expansionen — till Norditalien, Mindre Asien etc. — som en kraftutveckling 
från deras sida, ej som en följd av deras oförmåga att värna sina förutva
rande boplatser mot germanernas anfall. 
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dess västra sida, under Ariovistus' ledning, stodo i beräd att 
upprätta ett mäktigt rike. 

Från en östligare del av det gamla kelterområdet, bojer-
nas land (Böhmen), följde en stor utvandrarskara redan helve-
tierna på deras av Caesar hejdade flykt mot väster. Men det 
var först under åren 12—10 f. Kr., som de germanska marko-
mannerna, med vilka vidsträckta delar av det bakomliggande 
germanområdet voro politiskt sammanknutna, under den sluge 
Marobods ledning gjorde sig till herrar här. 

Skymtar ej bakom dessa knapphändiga fakta ett händelse
förlopp av djupt ingripande art, fullt jämförligt med det, vi 
genom utförligare skriftliga urkunder så väl känna under det 
i de historiska läroböckerna använda namnet "den germanska 
folkvandringen"? Sedan länge är den yngre Laténetidens ger
manska folkvandring studerad och åtskilligt dryftad av arkeolo
ger, men man har väl ej tillräckligt betonat dess likhet med 
den senare folkvandringen: i båda fallen gå de kraftfulla, ex-
pansionslystna germanfolken till storms mot ett genom sin 
rikedom lockande och genom överkultur sig själft upplösande 
storvälde i söder. Germanerna kelticerades genom erövringen 
av de nordligare delarna av det gamla keltiska kulturområdet1, 
liksom de efteråt genom nya förbindelser och nya erövringar 
romaniserades. Det förra inträffade ungefär vid samma tid
punkt, som romarna genom erövringar i öster helleniserades. 
Tiden skulle kunna kallas vår "keltiska" järnålder lika gärna 
som vår "förromerska" och med samma rätt, som den följande 
benämnes vår "romerska" järnålder. — Långt ifrån att, såsom 
man hitintills velat antyda, fyndbristen i Norden blir en följd 
av arkeologiskt direkt påvisbara utvandringar, tyckes den så
lunda hävas i och med dessa. 

* * 
* 

1 Almgren, O., Zur Bedentung des Markomannenreichs in Böhmen 
fur die Entwicklung der germanischen Industrie in der friihen Kaiserzeit 
{Mannus, bd V, 1913, s. 265 ff.). 
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De spillror av de i Gallien inkräktande germanstammarna, 
som Caesar lät stanna i Elsass inom den av honom uppdragna 
romerska gränslinjen, och ubierna m. fl. stammar, som senare 
fingo bosätta sig på vänstra Rhenstranden, tyckas till en bör
jan ha helt förlorat åtminstone den fredliga kontakten med 
stamfränderna på andra sidan floden. Först genom det ovan
nämnda markomannerväldet i Böhmen uppstod en under år
tiondena omkring Kristi födelse nästan utan avbrott fortgående, 
kommersiell förbindelse av större betydelse mellan germaner 
och romare. Den överallt eljest längs gränsen rådande osä
kerheten nödgade som bekant romarna att förlägga talrika 
legioner i flera läger längs Rhen och Donau och att mellan 
dem upprätthålla en sammanhängande front med täta kastell 
och posteringar alltifrån Nordsjön till Svarta havet, en enhet
lig militär front, vartill Europa sedermera väl ej sett maken 
förrän under de senaste åren. Utanför denna front, särskilt 
på östra Rhenstranden, upprätthöllo romarna länge en bred 
skyddszon, vars befolkning fördrevs eller nedgjordes och där 
andra stammar förvägrades bosätta sig. 

Men vid legionslägren eller mellan dem uppstodo också 
kolonier, befolkade av civilförvaltningens män, köpmän, hant
verkare och veteraner. Snart kommo också germanska krigare 
i allt större utsträckning till användning som hjälptrupper till 
de romerska legionerna. Det dröjde därför ej länge, förrän 
germanerna, efter att hava tillgodogjort sig en del av den 
keltiska kulturen, fingo på mångahanda sätt åtnjuta fördelarna 
av att stå ansikte mot ansikte med ett nytt folk och med 
medelhavsländernas höga kultur. 

Först vid mitten av det första århundradet efter Kristi 
födelse tyckes den nya marknaden ha öppnats för de italienska 
fabrikanterna. Ty vid denna tid börjar den regelbundna ex
porten av kapuanska bronskärl till Norden, snart följd av den 
uppspirande provincialromerska industrins alster. De flesta 
importföremålen äro väl funna inom den västra delen av ger
manområdet och tyckas ha ditkommit över Rhen eller längs 
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Nordsjökusten. Men att också en östligare handelsväg mellan 
Östersjön och Medelhavet vid samma tidpunkt öppnades, visar 
såväl vissa motsvarande fynd som en synnerligen betydelsefull 
skriftlig urkund. 

Plinius den äldre (t 79) berättar, att det nyligen fastställts, 
att den del av Germaniens kust, varifrån bärnsten hämtas, 
(d. v. s. Västpreussen), ligger ungefär 600 mil från Carnuntum 
i Panonien (den bekanta handelsstaden nära Wien). Detta 
hade utrönts av en romersk riddare, som i syfte att uppköpa 
bärnsten blivit ditsänd av en Julianus, vilken föranstaltade 
ett festspel för kejsar Nero (54—60). Han avslöt där handels
förbindelser under resor längs kusterna och medförde till Rom 
så mycket bärnsten, att de nät, varmed de vilda djuren skulle 
avskiljas från åskådarplatserna, i varje knut hade ett stycke 
bärnsten, att arenan beströddes med bärnsten och att en dag 
likbårar och hela festapparaten bestod av bärnsten. Det största 
stycke, han medförde, vägde över 4 kg. 

Denna i och för sig trovärdiga berättelse blir ytterligare 
bestyrkt både genom den tillfredställande avståndsberäkningen 
och därigenom, att tidpunkten för knytandet av handelsförbin
delserna mellan Weichselmynningen och det romerska kultur
området så utmärkt överensstämmer med, vad nyss sagts 
kunna ådagaläggas med arkeologisk metod genom de italienska 
handelsvarornas spridning. Den största betydelsen av Plinii 
berättelse ser jag emellertid däri, att den så tydligt låter oss 
ana, vilken revolutionerande händelse ankomsten av de första 
romerska köpmännen var för folken vid Östersjön. Preussens 
bärnstensrikedom vid detta tillfälle erinrar om den fabulösa 
guldrikedomen i Peru vid Amerikas "upptäckt". Det är tyd
ligen ej så, att romarna blott övertogo de förbindelser, kelterna 
förut uppehållit. De senare måtte ha bragt germanerna i en 
fullständig isolering, varav då som i alla tider måste följt 
fattigdom och kulturell stagnation. Väl skönjes en avgjord 
förbättring, när den starka skyddmur, kelterna efter min upp
fattning rest mot norr, med deras sviktande sammanhållning 
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gav vika för den yngre Laténe-tidens germanska folkvandring. 
Men ändock var det, när de romerska köpmännen kommo, 
som när alla fönstren på en gång slås upp på vid gavel i 
ett gammalt, sedan länge igenbommat hus och friska vindar 
driva bort den förskämda luften. 

Så kan man förklara germanvärldens stora uppvaknande 
ur den långa dödsdvala, vari kelterna sövt den. Fåfängt vore 
att beträffande detta händelseförlopp göra gällande, att det 
väsentligen vore resultatet av en inträdd förbättring av det 
nödtillstånd, "fimbulvintern" vållat. Men står kulturavmatt-
ningens hävande och det nya kulturuppsvinget i så påtagligt 
samband med händelser av politisk art, hur skall man då 
kunna vidhålla den meningen, att dess inträdande, som även
ledes kan förklaras på liknande sätt, måste i första hand bero 
av en klimatisk försämring, angående vars inträdande vi ej 
veta mer, än att det skett långt efter sedan den kulturella 
försämringen redan hunnit bliva synnerligen märkbar? 

Klimatförsämringsteorin är sålunda knappast ens behövlig 
för en tillfredställande förklaring av de kulturella växlingar, 
som ovan behandlats. Men har den på naturvetenskapliga 
grunder vunnit full bekräftelse, i vad avser den katastrofala 
karaktären av dess inträdande, och kan den dateras till samma 
tidpunkt som den nästan fullständiga fyndbristens inträdande 
i Norden, måste den givetvis uppfattas som en viktig bidra
gande omständighet. "Fimbulvinterns" grå himmel bildar då 
den aldra yppersta bakgrunden för den, som jag hoppas, 
dystraste akten i det mångtusenåriga drama, som handlar om 
germanernas kamp för delaktighet i världskulturen. 


