
De indoeuropeiska språken utgör den största språkfamiljen och omfattar flera hundra språk 
som sammanlagt talas av omkring tre miljarder människor. Alla dessa språk har utvecklats ur 
det språk som talades av ett herdefolk som migrerade från stäppområdena norr om Svarta 
och Kaspiska haven för omkring 5 000 år sedan.
 Till den indoeuropeiska språkfamiljen hör exempelvis engelska, hindi, ryska, tyska och de 
romanska språken, som franska, spanska och italienska. Även de skandinaviska språken är 
förgreningar på det indoeuropeiska språkträdet. 

HERDEFOLKETS MIGRATION
PÅVERKADE EUROPAS SPRÅK

DET INDOEUROPEISKA 
SPRÅKTRÄDET 
RITAS OM
Språkträdet visar hur nära de 
indoeuropeiska språken är  
besläktade med varandra. De 
färgade staplarna visar hur 
tidigt vi har texter och belägg 
för de olika språken. De gråa 
staplarna representerar utdöda 
grenar på språkträdet.
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JAMNAKULTUREN
Namnet Jamnakultur (ryska: Ямная культура, latiniserat: 
Yamnaya kul'tura) betyder ungefär ”gropkultur” och syftar 
på det karaktäristiska gravskicket, där de döda begravdes 
i grop-liknande kammare inuti gravhögar. Jamnakulturen 
befolkade den pontiska stäppen, området norr om Svarta och 
Kaspiska haven, och florerade där mellan cirka 3300 och 2600 
före vår tideräkning. Det var en nomadiserad herdekultur med 
en hierarkisk samhällsstruktur. Jamnakulturens människor var 
genetiskt mycket nära släkt med de folkgrupper som i en snabb 
migration spred sig västerut till Europa med början ca 3000 
före vår tideräkning, där de är kända som stridsyxekulturen 
(eller snörkeramisk kultur) och i ett något senare skede över 
stora delar av Centralasien och söderut till Indien och Iran.

Bronshäst- 
figurin från
cirka 3000 före 
vår tideräkning, 
funnen i 
Kalmykia.

Rekonstruktion av vagn 
funnen i en grav (Ulan IV) 
på den pontiska stäppen, 
daterad till 2398–2141 
före vår tideräkning (FVT). 
Så här kan Jamnakul-
turens vagnar ha sett ut.

FVT = FÖRE  
VÅR TIDERÄKNING
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