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på hundra år möblerade om Europa. Det 
var ommöblerandet som var det centrala, 
omfånget av förf lyttningarna var gigan-
tiskt. Romarrikets uppbrott bidrog till 
kaoset.

Återstår 1600 år innan vi når fram till 
vår tid. Varberg förser avsnitten ”Erövring-
en av England” och ”Nordatlantens Pion-
järer” med ett relativt långt utrymme med 
tanke på bokens krav på minimalism. Orsa-
ken kan vara det vetenskapliga intresset för 
den nya DNA-forskningen kring vilka eng-
elsmännen är och varifrån de kommit, och 
för vad arkeologerna har kunnat gräva fram 
kring vikingatidens sorglösa härjningar.

Avsnittet ”Nya Världen” återgår till 
vandringens grymmaste tematik med 
gamla världens befolkning vid rodret och 
med korset och svärdet i höger och vänster 
hand. Varbergs dokumentation av slavar-
nas, sjömännens, och kontraktsarbetar-
nas ofrivilliga folkvandring över Atlanten 
(1450-1900) talar språk som smittat över in 
i vårt eget decennium och närliggande vat-
ten, Medelhavet.

Den andr a omständigheten  som 
gör boken unik handlar om skeletten som 
skallrar och skvallrar, som låter sig grävas 
fram och som låter sig intervjuas om sin 

egen historia. DNA-teknologi och stron-
tium, isotopiforskning förmedlar inte bara 
kunskap om invandringens logik utan också 
om de olika kulturer som mött och tolkat 
varandra; hur de påverkat människornas 
val kring överlevnadsformer och gångsti-
gar. Inte så märkligt att boken är skriven 
av en arkeolog, museiintendent och förfat-
tare. Den är akademiskt systematisk och 
tilldragande personlig. Och det senare in-
finner sig inte bara i slutet, utan kan spånas 
på varje sida.

Det är denna blandning som jag vill 
kalla den tredje omständigheten, det kon-
centrat som förenar homo erectus, den två 
miljoner levande och tänkande männis-
kan, med perspektiv som fortsättningsvis 
är relevanta. Det gäller omständigheter 
som svält, klimatförändringar och krig, 
där dåtid och nutid blir varandras spegel-
bilder. Som åren 2015 och 2016, när Med-
elhavet blev den farligaste gränszonen i 
världen, när 430 000 tusen flyktingar och 
migranter tog sig över vattnen med hjälp 
av slavhandlare och människosmugglare, 
när över en halv miljon dog, när två mil-
joner f lyktingar och migranter vandrade 
in i Europa – bara det under de här åren. 
Nationalistiskt högerextremistiska grup-
per och regeringar ropar stopp, men som 
boken påminner om: BLOCKERING ÄR 
MENINGSLÖS. Vi glömmer människans 
grundvillkor, säger Varberg, ”hennes för-
måga … att korsa havet mot okända kus-
ter i små båtar, vandra norr om iskapporna 
och trotsa jordens extrema platser” kan inte 
tas ifrån henne. Vi kan inte kontrollera kli-
matet, stoppa översvämningar, orkaner, be-
folkningsökningar, och så vidare, men vi, 
världens rikaste minoriteter, kan förebygga 
och påverka de konflikter som förändring-
arna skapar.

Raoul J. Granqvist

Göteborg 1905. På den här båten ’vandrade’ skribentens farfars systrar till Ellis Island, New York.

Som elva å r ing  vandrade min farfar 
med allt han ägde i näverkonten (den finns 
ännu kvar) de hundra kilometrarna ner 
till kusten där arbete alltid brukade finnas 
(Yxpila). Bakom sig lämnade han föräld-
rarna och en bror. Den tredje brodern och 
de sex systrarna letade sig till ångbåten (i 
Åbo/ i Göteborg) med destination Amerika 
för att uppslukas i evig osynlighet. Trettio 
procent av Terjärv tömdes under det sena 
1800-talet och början av 1900-talet, så de 
var inte ensamma.

I de finska krigens följd migrerades cirka 
80 000 barn till Sverige, en av dem var mor 
till mitt barn. Fritt fram, mer eller min-
dre, var det för de cirka 100 000 finländare 
som sökte och fann leverne i Sverige under 
1950- och 1960-talen. Jag var en av dem.

Denna enkla vandrandets familjebiogra-
fi kunde vara vilken annan österbottnings 
eller finländares, så tidstypisk är den med 
sin lokala bakgrundshistoria om fattigdom, 
krig, och äventyr. Ännu mera analogiskt 
igenkännbar är den sedd ur Jeanette Var-
bergs oerhört berikande bok. En bok som 
borde ligga på var och ens sovrumsbord 
eller ännu vidlyftigare: i varje skolbiblio-
tek, studiecirklar, universitet.

Varför? Tre omständigheter. För 
det första, själva berättelsen, den kronolo-
giska översikten, dess 70 000 tusen år långa 
historia. Varbergs regi omfattar jordbruks-
revolutionen, bronsålderns globalisering, 
folkvandringarna efter romarrikets fall, 
Eurasiens största massrörelser genom histo-
rien, vikingarnas erövringar i Nordatlanten, 
det kristna Europas utveckling, digerdöden 
och utvandringen till Amerika. Hon uppe-
håller sig vid ett urval av världshistoriens 

viktigaste förflyttningar, förser var och en 
av dem med en igenkännbar identitet, delar 
dem i huvudspår där den ena är iscensatt 
i törst, upplevelser och äventyr; den andra 
påtvingad av destruktiva skeenden, svält, 
maktlöshet och våld. Några exempel:

Jordbruksrevolutionen medförde en fort-
plantningens logik. För 11 000 tusen år 
sedan började människan experimentera 
med naturen, odla vete, baka bröd, infånga 
djur, hönan skulle bli den alldagligaste få-
geln i världen, även det en nyhet. Mellanös-
terns vandrade bönder nådde Skandinavien 
4000 f.v.t. Deras gener bet sig fast i Europa 
ända tills ett herdefolk från de ryska stäp-
perna, Yamnaya-folket (mellan 3000 f.v.t. 
och 700 e.v.t.; förkortningarna f.Kr. och 
e.Kr. har äntligen förpassats som jäviga) 
tog över. Intressant att få veta att herde-
folket var laktostoleranta, i motsats till de 
vandrande bönderna. Jag är alltså släkt med 
en Mellanöstern stenåldersbonde.

Bronså lder n,  en spä nna nde ,   rik 
och förlorad värld, en bild som Varberg 
kallar en nutida skräckhistoria, en proto-
globalisering ”där människor, idéer och 
lyxvaror reste över stora avstånd” men som 
kollapsade till slut (1200 f.v.t.) via natur-
katastrofer, torka, svält och hunger – och 
libyska vandringar. Kungadömena och han-
delsrutterna upplöstes och nutidens olja och 
gas, bronsen, var kaputt.

Med järnet kom erövringar och impe-
riedrömmar. Romarriket, romare, kimbrer 
och teutoner, handlade, vandrade, och 
slogs. Men imperiet klarade inte av att upp-
rätthålla sin gigantiska domän och dess-
utom anfölls de av vilda män på hästrygg, 
hunner och visigoter. En folkvandringstid 
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