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FORORD

Det er som regel de glorværdige historiske epoker, der løber med  opmærksomheden. 

Storheden og de succesfulde bedrifter er mere tiltrækkende at spejle sig i end krise-

tidernes uro. I Skandinavien gælder det vikingetiden, der har opnået en særlig place-

ring i vores selvforståelse og er blevet gjort til en form for kilde til vores oprindelse. 

På mange måder var den foregående periode, som vi kalder folkevandringstiden, en 

mindst lige så afgørende æra, der formede mange af de samfundsudviklinger, vi ser 

udfolde sig i vikingetiden. 

I løbet af et par århundreder fra 400-tallet til 600-tallet oplevede Europa nog-

le af de mest dramatiske omvæltninger i kontinentets historie. Det Romerske Impe-

rium, der havde præget udviklingen i enorme områder i et halvt årtusinde, kollapse-

de – om ikke totalt, så i hvert fald i et omfang, der åbnede for en gennemgribende 

forandring af Europa. Perioden er næsten indbegrebet af det gamle mundheld, at 

en ulykke sjældent kommer alene. I folkevandringstiden ramte de Europa i hobetal: 

Krigshære hærgede store dele af kontinentet og sendte store folkemængder på flugt. 

En af de største pestepidemier, indtil middelalderens sorte død, brød ud og skabte 

panik. Omfattende hungersnød spredte sig efter et stort vulkanudbrud, der fik tem-

peraturen til at falde drastisk. Igen og igen efterlod kriserne store dele af kontinentet 

i opbrud med affolkning eller udskiftning af befolkningsgrupper til følge. 

Men opbruddene gav også plads til noget nyt. De vandrende menneskegrupper 

er blevet beskrevet som snebolde, der samlede store mængder af fortrængte folk og 

lykkeriddere op på vejen. De bosatte sig i erobrede områder, overtog dele af den ro-

merske verdens kultur og blandede den med deres egen. Utrolige mængder af guld 

blev pumpet ud af det svækkede Romerske Imperium for at holde de truende fjendt-

lige hære på afstand, og det gav grobund for ny magt og rigdom. Ud af den turbu-

lente krisetid voksede nye europæiske riger og kongedømmer frem. Samtidig opstod 

der fortællinger om, hvem folkene i de nye riger var, og hvordan de hver især skilte 

sig ud fra hinanden og var mere værd end de andre. 

Mange af folkeslagene havde en mytisk forestilling om en oprindelse i Skandina-

vien. Det kan være vanskeligt at afgøre, hvor meget sandhed, der er i de myter, men 

arkæologiske fund viser tydeligt, at det skandinaviske område var en del af de store 

omvæltninger, og at datidens nordboere havde tætte kontakter til resten af det uro-

plagede Europa. Selvom perioden er den guldrigeste i vores fortid, rummer den også 

tegn på affolkning og voldsomme krigeriske handlinger. Mod slutningen af perio-

den ser vi tydelige spor af en ny magtelite i Skandinavien, der kommer til at præge de 

kommende århundreder ind i vikingetiden.

Folkevandringstiden fik på den måde vidtrækkende konsekvenser og var med til at 

forme Europa kulturelt, etnisk og politisk. Selvom det var alt andet end en glorvær-

dig epoke, er der mange gode grunde til at rette opmærksomheden mod denne helt 

store opbrudstid.

Mads Kähler Holst

Mads Kähler Holst

Direktør, Moesgaard Museum
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INTRODUKTION
Af Rasmus Birch Iversen, Kasper H. Andersen  
& Camilla Bjarnø

Ordet kaos stammer oprindeligt fra det oldgræske  
χάος (eller kháos), der beskriver den urtilstand, hvorfra 
verdens orden, kosmos, fødes. I dag mærker vi for alvor 
betydningen af ordet, når skelsættende begivenheder  
eller katastrofer ryster vores verden i sin grundvold.  
En uro breder sig, fordi vi ikke længere føler os sikre på, 
hvad fremtiden vil bringe. 

Uorden, forvirring og uforudsigelighed er præcis, hvad der karakteriserer den 

æra i Europas historie, vi kalder folkevandringstiden: perioden mellem Det Vest-

romerske Riges kollaps i 300- og 400-tallet e.Kr. og det, vi i Skandinavien fra 

slutningen af 700-tallet kender som vikingetiden. Det er nok også en af grun-

dene til, at netop denne turbulente overgangsperiode er indhyllet i en mørk og 

gådefuld tåge i europæernes fælles erindring om fortiden. 

I det følgende kaster ti forskere lys over dette oversete, men ikke desto min-

dre fascinerende kapitel i Europas historie. Det begynder i den østlige del af 

kontinentet langs Donaus bredder i nutidens Rumænien og Ungarn. Området 

er i 300- og 400-tallet skueplads for en række begivenheder, der har givet navn 

til perioden. Det er her, vi møder hunnerne, goterne og senere gepiderne – tre 

folkeslag, der tilkæmper sig magt og lykkes med at danne nye, flygtige riger og 

imperier, mens Romerrigets indflydelse smuldrer, og magtbalancen i Europa 

forskydes. Læseren får indblik i samfundsudviklingen i Skandinavien i denne pe-

riode, der herhjemme også er kendt som jernalderen, for også her opstod der 

nye stærke kongedømmer under påvirkning af den politiske udvikling længere 

sydpå. Forskellene mellem Nord- og Sydeuropa var først og fremmest, at man i 

syd bevarede den romerske skriftkultur og var kristne. Heri ligger også en del af 

forklaringen på de modsætninger, der prægede forholdet mellem nord og syd 

senere i vikingetiden.   

Hvis folkevandringstidens indviklede historie får os til at tabe pusten, så får 

periodens guldgenstande os til at tabe kæben. Fra de store skattefund i Rumæ-

nien mod syd til guldhornene i nord er det guldet, alle tiders symbol på magt 

og succes, der binder Europa sammen. Alle higer efter det romerske guld. Det 

danske ord for møntenheden øre stammer fra det romerske ord for guldmønt, 

aureus, mens det store imperiums mest betydningsfulde guldmønt, solidus, har 
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givet navn til ord som solid, sold og ikke mindst soldat – den lønnede kriger. 

Det er næppe tilfældigt, for én af de væsentligste strategier for barbarerne, som 

romerne kaldte folkeslagene uden for rigets grænser, var at gøre tjeneste enten 

i den romerske hær eller i en af de mange hære, der blev rige og stærke ved at 

plyndre og afpresse Romerriget for guld. For romerne udgjorde folkeslagenes 

uforudsigelige tilstedeværelse et evigt dilemma: Skulle man tage kampen op 

eller betale sig ud af problemerne? Skulle man lukke barbarerne ind i den ro-

merske hær eller endda helt ind i Romerriget? 

Tilsammen udgør bogens bidrag et brudstykke af en væsentlig mere kom-

pliceret historie, der omfatter en lang række andre folkeslag eller stammer, 

hvor navne som frankere, burgundere, alemannere, vandaler og langobarder 

måske vækker genklang. Jyder, anglere og saksere spillede også en væsentlig 

rolle, først og fremmest i overtagelsen af det romerske Britannien, der siden da 

har været kendt som England – anglernes land. Disse historier må læseren fin-

de andetsteds, men de antyder, at Skandinaviens rolle i de store omvæltninger 

i Europa langt fra var passiv.

  

De gamle grækere opfattede ikke kaos som en varig tilstand, og på mange 

 måder er folkevandringstiden også en skabelseshistorie om, hvordan grund-

stenene til det Europa, vi kender i dag, blev lagt. Selvom goterne, hunnerne 

og gepiderne på hver sin måde endte som sejrherrer, måtte de ligesom vest-

romerne før eller siden se nederlaget i øjnene. Europa var, dengang som nu, i 

konstant forandring, og den konflikt mellem nationalstat og europæisk fælles-

skab, der udspiller sig i det moderne Europa, har netop sine dybe rødder i Det 

Vestromerske Riges undergang og de nye kongedømmer, der voksede frem. 

Forhåbentlig bringer denne bog os tættere på en tid, der på godt og ondt brag-

te skelsættende forandringer med sig.

“ Hvad er da bedst?  

At fylde Thrakien op med lig eller med bønder?  

At fylde det med grave eller med levende mennesker?  

At bevæge sig igennem et vildnis eller opdyrket land?  

At tælle de døde eller dem, der dyrker jorden? 

Tale af den romerske politiker Themistius i 382 e.Kr.,  

da der sluttes fred med goterne efter oprøret i 378,  

og de igen får lov at bosætte sig på romersk jord. 
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I det kaos, der definerer folkevandringstiden, opløstes  
Det Vestromerske Rige i et væld af nye kongeriger, der alle 
konkurrerede om magt og rigdom. Nøgleområdet for disse 
historiske begivenheder fandtes omkring Mellemste Donau, 
i det nuværende Ungarn og Rumænien.

Fra begyndelsen af vor tidsregning var Europa delt af en grænse, der gik fra 

Nordsøen til Sortehavet, og som passerede langs Nedre og Mellemste Rhin 

og videre langs næsten hele Donaus løb. Dette var grænsen til Romerriget, 

den romerske forsvarslinje Limes, der havde mange funktioner. Det var græn-

sen til et velorganiseret imperium, en militær demarkationslinje, der i stigende 

grad blev befæstet med tropper, militærlejre og forsvarsværker, en tværgåen-

de kommunikationsvej og ikke mindst en ideologisk grænse. I romerske øjne 

markerede den skellet mellem den civiliserede og den barbariske verden. Den 

ikke-romerske befolkning uden for denne grænse blev kort og godt klassifi-

ceret som ‘barbarer’, et nedsættende udtryk, som stadig anvendes af mange 

forskere i mangel på et bedre ord. I 300-tallet var Limes blevet en velstående 

grænsezone med en lang række tæt befolkede byer, hvis overklasse nød fuld 

adgang til romersk luksus. Omkring to tredjedele af den romerske stats skatte-

indtægter blev anvendt til hæren, og en god del heraf blev brugt netop langs 

denne grænse.

Omkring 500 e.Kr. var en stor del af velstanden, og med den mange af by-

erne, helt forsvundet. En undtagelse var området langs Nedre Donau, omtrent 

nedstrøms fra Singidunum (Beograd). Her forsvandt den romerske grænseor-

ganisation først omkring et århundrede senere. Denne afgørende forandring 

er traditionelt blevet tilskrevet horderne af blodtørstige barbarer, der besejrede 

de imponerende militære installationer, drev de romerske tropper på flugt og 

til sidst etablerede deres egne kongeriger i tidligere romerske territorier. Men 

denne gamle historieopfattelse var i højere grad inspireret af romersk ideologi 

– civilisation versus barbari – end af faktiske begivenheder. Siden slutningen af   

1900-tallet har de fleste forskere været enige om, at det var en betydeligt mere 

kompleks og successiv proces, det vil sige ‘en forvandling af den romerske ver-

FRYGTENS LANDSKAB
Romere og barbarer langs Donau  
i folkevandringstiden 

Af Walter Pohl

Denne lille sølvfigur er fundet i 

et romersk fort ved Gherla i det 

nordlige Rumænien. Det er den 

klassiske romerske skildring af 

en barbar: hænderne bundet bag 

ryggen, halvnøgen, bukseklædt 

og med en såkaldt sueberknude 

ved den ene tinding. Kun skægget 

mangler. Figuren kan stamme fra 

Markomannerkrigenes tid,  

166 til 180 e.Kr. 
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den’ frem for ‘Romerrigets fald’. I mange henseender udgjorde Rom og dets 

babariske naboer dele af én og samme verden, inden for hvilken de interagere-

de på forskellige måder. De var ikke adskilt af en markant, tydelig linje, som de 

to store grænsefloder antyder, men snarere af en bred vifte af alternativer. Fra 

dette perspektiv kan det være nyttigt at skitsere et par måder, hvorpå romere 

og ‘barbarer’ gensidigt påvirkede hinanden.

Et kompliceret forhold

I hovedparten af de romerske provinser var i lang tid kun en lille del af befolk-

ningen romerske statsborgere eller kunne betegnes som romere i etnisk eller 

kulturel forstand. Folk i provinserne blev betragtet som barbarer i større eller 

mindre grad, selvom romerne roste sig af deres forsøg på at civilisere dem. En 

vigtig ændring fandt sted i begyndelsen af 200-tallet e.Kr., da kejser Caracalla 

tildelte alle frie indbyggere i imperiet romersk statsborgerskab. Alligevel blev de 

traditionelle identitetsopfattelser opretholdt i mange af provinserne, og flere af 

dem dukkede op igen, da det romerske styre ophørte. Da den romerske hær i 

Britannien gjorde oprør i begyndelsen af 400-tallet, udråbte man en af office-

rerne til kejser og rejste derpå over til Gallien i et forgæves forsøg på at indsæt-

te ham på tronen. Befolkningen i provinsen Britannien betragtede tydeligvis sig 

selv som ‘briter’, og de talte deres eget, britiske sprog.

Romerne søgte altid at holde landene uden for deres grænser under kontrol, 

blandt andet ved på forskellig vis at påvirke de hovedsageligt små og mellem-

store kongeriger og etniske grupper: Romersk diplomati spillede rivaliseren-

de grupper ud mod hinanden, romerne greb ind i interne konflikter, gav tilflugt 

til fremtrædende flygtninge, tog prominente gidsler, som derefter blev uddan-

net på romersk vis, indsatte betroede allierede som konger og sendte overdå-

dige gaver til venner og fjender. Hvor det overhovedet var muligt, gengældte 

romerne straks barbarernes angreb, og undertiden blev besejrede fjender for-

flyttet til romerske provinser, til et liv som livegne bønder. Disse bestræbelser 

og initiativer var stort set alle vellykkede, og der var kun få perioder, hvor impe-

riet for alvor kom under pres langs Rhinen og Donau: under Markomannerkri-

gene i 160’erne og 170’erne e.Kr., i midten af   200-tallet og – som vi skal se ne-

denfor – fra slutningen af   300-tallet og frem.

Erhvervelse af   statsborgerskab var 

et vigtigt incitament til at tjene som 

soldat i den romerske hær. Prosustrus 

fra  Pannonien, en provins dækkende et 

område omtrent som det nuværende 

Ungarn, blev romersk statsborger efter 

20 års tjeneste i Cohors Ulpia I Britan-

nica i det nordlige Rumænien (Dakien). 

Hans udskrivningspapirer er dateret  

24. september 151 e.Kr.

Selvom der var mindst lige så mange barbarer  

i Konstantin den Stores hær som i Maxentius’  

i borgerkrigen i 312 e.Kr., levner statspropagan-

daen kun lidt plads til nuancer. Maxentius’ hær 

er afbildet som barbarer, i form af skæggede, 

bukseklædte fanger, mens Konstantins hær 

er repræsenteret ved et medlem af prætori-

anergarden, der var tilhængere af Maxentius, 

og som Konstantin efterfølgende afskaffede. 

Konstantinsbuen, Rom.
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EN ROMERSK OFFICERS 
GRAVGODS

Hârşova

I begyndelsen af   320’erne e.Kr. bliver 
Valerius Valerianus begravet på sit 
familiegravsted ved citadellet i Carsium, 
det nuværende Hârşova, i det sydlige 
Rumænien. Valerius havde været officer  
i den romerske legion I Iovia Scythica, 
der blev etableret i slutningen af   200-tallet 
under kejser Diocletian. Måske døde 
han i kamp mod goterne, som hærgede 
regionen i 323.

Indskriften på hans store drikkeglas er på 
græsk og lyder “Drik og du vil leve godt”. 
Hans sværdfæste af sølv bar endnu en 
hyldest til livet, på latin. Den lyder  
“Længe leve Valerianus”. 

15



1716

Siden imperiets tidligste tid brugte den romerske hær ‘barbariske’ soldater både 

som hjælpetropper og som regulære tropper. Romerske militærbælter og an-

dre genstande fundet langt uden for Romerriget vidner om, at nogle af dis-

se soldater vendte hjem igen efter overstået militærtjeneste. Talrige gravskrif-

ter viser, at andre fik en ærefuld begravelse i garnisonsbyerne. Denne udvikling 

på den anden side af Romerrigets grænse ændrede gradvist samfundenes so-

ciale struktur og kulturelle profil, og mange steder førte det til social differen-

tiering og fremkomsten af   en krigerelite. Med tiden blev den romerske hær af-

hængig af barbarisk mandskab i stadigt større omfang. Det blev i stigende grad 

vanskeligere at indkalde soldater fra imperiets kerneområder, og i 300-tallet var 

det almindelig praksis, at rekrutter betalte en ekstra skat, den såkaldte aurum 

tironicum, i stedet for at udføre militærtjeneste. På det tidspunkt skabte mange 

barbariske officerer sig strålende karrierer. Fremmede enheder under egne le-

dere udgjorde i stigende grad en del af de romerske styrker. I det hele taget var 

mange af disse barbariske generaler og de enheder af barbarisk oprindelse, de 

havde kommandoen over, loyale, og de led også store tab i de endeløse kam-

pe om tronen og i borgerkrigene, der intensiveredes i slutningen af   300-tallet. 

Men i sidste instans fulgte nogle af dem deres egne interesser, i lighed med ge-

neralerne og de militære enheder fra selve imperiet.

De nye magtspillere

På den anden side af Romerrigets grænse begyndte der at opstå større magt-

grupperinger i løbet af 300-tallet. Øst for Rhinen dannede frankerne og ale-

mannerne løse forbund. Der var langt fra tale om forenede kongeriger, selvom 

der begyndte at dukke magtfulde ledere op på scenen. Det samme var tilfæl-

det for den del af goterne, der boede nord for Nedre Donau; på det tidspunkt 

var de kendt som tervingere. Greutungerne, en anden gotisk gruppe, der var 

flyttet til stepperne nord for Sortehavet, oplevede større succes, da deres kon-

ge, Ermanarik, forenede dem og flere andre grupper i ét stort kongerige. Dets 

fremgang blev imidlertid standset i cirka 375 af hunnerne, en ny gruppe step-

peryttere fra Centralasien. Hunnerne underkastede sig først alanerne, som bo-

ede nord for Kaukasus. De foretog derefter et fælles angreb på begge de go-

tiske grupper, som led knusende nederlag til de hurtige stepperyttere. Store 

grupper af gotere krydsede Donau og søgte tilflugt i Romerriget. Til at begyn-

de med var romerne godt tilfredse med disse kærkomne forstærkninger til de-

res hær. Men de tacklede situationen dårligt, og det hele kom hurtigt ud af 

kontrol. De indvandrede gotere skabte nu alvorlige problemer for romerne. Til 

gengæld hører vi overraskende lidt til hunnerne i de efterfølgende år. Goterne 

i provinserne på Balkan gjorde oprør og tilføjede en romersk hær ledet af kej-

ser Valens et knusende nederlag i 378. Til sidst blev de integreret i de romer-

ske styrker som en selvstændig enhed med egen kommandant. De blev stati-

oneret langs Donau for at forsvare Balkanprovinserne mod yderligere angreb 

og blev kendt som vestgoterne. De invaderede Italien og plyndrede Rom i 410 

og etablerede derefter et kongerige i det sydvestlige Gallien og efterfølgende 

på Den Iberiske Halvø.

Forholdet mellem goterne og romerne var fredeligt i årene mellem 332 og 367. Goterne var 

bosat og drev landbrug langs Donau, i det centrale Rumænien og i Moldova og Ukraine. De-

res grave, som denne kvindegrav i Izvoare, vidner om kontakter med Østersøområdet  

(ravperler) og med Romerriget (en amfora og et drikkeglas). Bemærk den ovale genstand til 

venstre for midten: et hårdkogt andeæg til den sidste rejse.
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Andre gotiske grupper forblev nord for Donau, hovedsagelig under direkte 

hunnisk styre. Hovedgruppen, for det meste tidligere greutungere, blev kendt 

som østgoterne, som hunnerne fordrev fra Sortehavssteppen til området nord 

for Nedre Donau. En anden gotisk gruppe, gepiderne, slog sig ned i det østlige 

Karpaterbassin, i det nuværende Ungarn. Depotfund fra denne periode viser, at 

de regionale herskere havde adgang til guld og sølv og forsøgte at efterligne 

den romerske måde at fremstille sig selv på. I et stykke tid stoppede hunner-

ne deres fremrykning mod vest. Men de udløste endnu en kædereaktion, da de 

migrerede ind i Karpaterne omkring år 400. Dette fik en gruppe østgotere til at 

invadere Italien, hvor de dog blev slået tilbage, og vandalerne og alanerne til at 

krydse Rhinen og trænge ind i Gallien i 406. Vandalerne grundlagde senere et 

rige i Nordafrika. Østgoterne, gepiderne og flere andre mindre folkeslag forblev 

i det østlige Centraleuropa under hunnisk herredømme, men med egne ledere.

Floder af guld

Hunnerne, der længe havde levet i en løs sammenslutning af forskellige grup-

per, etablerede kun gradvist et samlet rige, som derefter udviklede sig til en 

formidabel magt under deres konge Attila. De angreb Balkanhalvøen gentag-

ne gange og plyndrede flere større byer, hvis befolkning de tog i egen tjeneste 

eller solgte som slaver. Det Østromerske Rige blev tvunget til at betale en høj 

tribut på op til 2000 pund guld om året for at afholde Attila fra yderligere an-

greb. Attila indledte derefter to store felttog mod vest, støttet af østgoterne, ge-

piderne og andre folkeslag, der kæmpede under deres egne konger. Det før-

ste angreb, i 451, blev rettet mod Gallien, hvor vestgotere, burgundere og andre 

grupper støttede romerne og stoppede hunnernes offensiv på De Katalauniske 

Marker. Det følgende år invaderede Attila Norditalien, plyndrede Aquileia og 

rykkede frem så langt som til Milano. Hunnerne trak sig derefter tilbage, godt 

belæsset med bytte, uden at have mødt nogen væsentlig modstand. Snart cir-

kulerede en historie om, hvordan Pave Leo I havde overtalt Attila til at trække 

sig, for at romerne kunne forklare hunnernes tilbagevenden til deres hjemland. 

Men hunnerne var ikke interesserede i at erobre romersk territorium. I mod-

sætning til goterne og vandalerne forblev hunnernes magtcenter uden for im-

periet, på steppen mellem floderne Donau og Tisza. Deres rige blomstrede ved 

at afpresse den romerske verden for enorme mængder af guld, luksusgenstan-

de og andre ressourcer. Krigernes loyalitet sikredes ved at sætte dem i stand til 

at opnå værdifulde prestigegoder.

Dette var en meget vellykket forretningsmodel på kort sigt, men den viste sig 

at være noget risikabel, da Attila pludselig døde i 453. En udbredt myte, der cir-

kulerede på det tidspunkt, fortæller, at han kollapsede og døde på sin bryllups-

nat efter at have giftet sig med sin nye kone, Ildiko. Hans mange sønner med 

talrige koner kæmpede om arvefølgen, og goterne, gepiderne og andre fol-

keslag blev også involveret i konflikten. Det endte med, at de delte Karpaterne 

mellem sig, og nogle af Attilas sønner trak sig tilbage til steppen nord for Sor-

tehavet med deres følge og tilhængere. Flere andre grupper, ofte af blandet et-

nisk oprindelse, søgte tilflugt i Balkanprovinserne, og østromerne placerede 

En romersk vinkande i sølv.  

Kandens datering til første halvdel 

af 400-tallet og fundsted i det 

nordvestilige Rumænien kunne 

tyde på, at den repræsenterer 

hunnisk plyndringsbytte. 
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dem i områder, som var ødelagt af hunnerne. Attilas sønner forsvandt grad-

vist fra de historiske kilder, og hunnernes imponerende rige varede kun en kort 

periode. Alligevel var Attilas ry så stort, at hunnernes eftermæle er blevet be-

varet i mange former, som fromme legender om mirakuløs frelse fra hunner-

nes angreb, i tyske heltedigte, som “Nibelungens Ring”, og i ungarske oprindel-

sesmyter. 

Historiens aftryk

Østgoterne, der kontrollerede den tidligere provins Pannonien, besejrede en 

sammenslutning af mindre betydelige konkurrenter. I modsætning til hunnerne 

så de dog ingen fremtid i dette land, hvor det meste af den romerske infrastruk-

tur var kollapset. I 473 marcherede de, ledet af deres unge konge, Theodorik, 

ind i Balkanprovinserne og engagerede sig i en usikker balancegang mellem at 

kæmpe for og imod Det Østromerske Rige. Udsendt af kejser Zeno invaderede 

de i 488 Italien for at afsætte kong Odoaker, som havde væltet den sidste vest-

romerske kejser i 476. Dette markerede begyndelsen på omkring et halvt år-

hundredes østgotisk styre i Italien, et regime støttet af hovedparten af det gam-

le senatoraristokrati, hvis privilegier blev omhyggeligt bevaret. Relativt lidt blev 

ændret i Italien som følge af   Odoakers kup og den østgotiske magtovertagelse. 

Østromernes generobring af landet under den lange og blodige Goterkrig fra 

535 til 554 førte til meget større skader og sociale forandringer.

Goterne og vandalerne havde ikke til hensigt at fremkalde ‘Romerrigets fald’, 

selvom de etablerede deres kongeriger i Det Vestromerske Riges kerneom-

råder. Før eller senere fik de alle besiddelsen af deres riger anerkendt af den 

østromerske kejser i Konstantinopel. Hunnerne var afhængige af en regelmæs-

sig strøm af rigdomme fra Romerriget og havde således ingen interesse i at 

Gulddiademer indlagt med nær-

mest tilfældigt formede granater 

er en karakteristisk smykketype 

blandt den hunniske elites kvin-

der. Men den såkaldte polykrome 

(flerfarvede) guldsmedekunst 

dannede dog hurtigt mode uden 

for hunnernes territorier. 
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ødelægge det. I sidste ende blev Det Vestromerske Rige imidlertid afløst af en 

mangfoldighed af kongeriger med etniske navne (med frankerne som de mest 

succesfulde). Det Østromerske Rige, også kaldet Byzans, eksisterede i endnu et 

årtusinde, selvom det gradvist mistede de fleste af sine territorier, indtil de os-

manniske tyrkere erobrede Konstantinopel i 1453. Gotere, hunnere, vandaler 

og de fleste af de andre folkeslag, hvis bedrifter fylder historiebøgernes sider, 

forsvandt meget tidligere. Alligevel er de indskrevet i Europas historie, hvor de 

huskes både for deres mægtige konger og disses heltegerninger og som bar-

barer, der spillede en rolle i opløsningen af   Det Vestromerske Rige.

Walter Pohl trak sig tilbage som professor i middelalderhistorie og 

som direktør for instituttet for middelalderforskning ved det østrigske 

videnskabsakademi i 2022. Han leder i øjeblikket ERC Synergy Grant- 

projektet ‘’Integrating genetic, archaeological and historical perspectives  

on Eastern Central Europe, 400-900 CE/AD”, HistoGenes.

Folio 134-135, i det unikke dokument Notitia Dignitatum fra omkring 400 e.Kr., viser 

et udvalg af skjoldemblemer tilhørende infanterienheder i den vestromerske hærs 

paladsgarde. Bemærk deres forkærlighed for hoveder på stager. Der findes to lister 

over enheder i den vestromerske hær: en original fra 395 og en senere, der er dateret 

til omkring 420. De to lister afslører nogle af de tab, der er lidt i den mellemliggende 

periode. På den seneste liste har hæren 181 regimenter, men kun 84 af disse findes  

på listen fra 395, mens 97 er nyoprettede, og 76 er ophørt med at eksistere.


