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Kongresser och utställningar 

Ekonomisk-historisk kongress i Budapest 

Den åttonde internationella ekonomisk-histo
riska kongressen i Budapest 1982, vad har 
den för intresse för Fornvännens läsare? Fak
tiskt en hel del. Bland 40 olika teman fanns 
flera som berörde äldre historia. A- och B-
teman kommer att publiceras i kongressrap
porten. Bland dessa märks ett om familjeeko
nomi under de två sista årtusendena f. Kr. 
och ett annat om stapelvaruhandel under 
grekisk och romersk tid. Bland C-teman, som 
ej kommer att publiceras i kongressrapporten 
men eventuellt i andra former, kan man 
nämna ett tema om försvarsorganisation un
der vikingatid, där en frisisk motsvarighet till 
det nordiska ledungsväsendet presenterades, 
vidare ett tema om medeltida gillen i Nord
europa och ett annat om medeltidens bygg
nadsarbetare. Även under mera övergripande 
teman berördes medeltida förhållanden. I 
det vittomfattande A-temat Large estates and 
small holdings in Europé in the middle ages 
and modern times presenterades rapporter 
från så gott som samtliga Europas länder 
med ganska utförliga redogörelser för medel
tida jordägarförhållanden och innehållsrika 
litteraturlistor. I en session om kvinnoarbete 
berördes kvinnans rättsliga ställning och 
kvinnoarbete på medeltiden. I en annan 
session om hästens ekonomiska betydelse 
diskuterades kostnaderna för den medeltida 
stridshästens avel. Stridshästarna krävde be
tydande ekonomiska investeringar, vilka på
verkade hela samhällsekonomin. 

Nedan skall jag presentera ett av dessa 
teman mera utförligt: det om antikens stapel
varuhandel. Ämnesurvalet till detta var, så
som brukligt i sådana sammanhang, något 
splittrat men gav en bild av bredden på 
forskningen. 

Polacken Benedetto Bravo menade att gre

kerna bedrev handel med säd redan på 700— 
600-talen f. Kr. Även om denna handel inte 
var lika omfattande som några århundraden 
senare spelade den enligt Bravo en avgörande 
roll för den sociala utvecklingen. Sädeshan-
deln låg till stor del i händerna på de rika 
jordägarna och gjorde det möjligt för dem 
att förvärva lyxvaror och även att stärka sin 
ställning under perioder av sädesbrist. Lägre 
skikt inom överklassen kunde genom att slå 
sig på handel förtjäna tillräckligt för att 
stiga uppåt socialt. Diskussionen efter före
draget rörde sig huvudsakligen om de stora 
jordägarnas roll i handeln och Bravo för
klarade att underlydande och slavar skötte 
själva köpenskapen. 

Ungraren Istvån Hahn tog också upp tidig 
grekisk handel. En av hans huvudteser var 
att de grekiska stadsstaterna bara i begrän
sad utsträckning konkurrerade med varandra 
och istället samarbetade, som exempelvis vid 
anläggandet av handelsplatsen Naukratis i 
Nilddtat . Först under 300-talet f. Kr. skulle 
verklig handelskonkurrens ha uppkommit. 
Denna tes ifrågasattes av några sessionsdel
tagare, och man påpekade att Naukratis mera 
hade karaktären av en egyptisk frihamn där 
grekerna kunde samlas. 

Den unge skotten Rathbone framförde den 
djärva hypotesen att egyptisk sädesexport 
skulle blivit av betydelse först omkr. 300 
f. Kr. Han hävdade att de ptolemaiska 
kungarna lade om sädesodlingen från vete
sorten triticum dicoccum till triticum durum, 
som lämpade sig bättre för den sorts vita 
bröd man föredrog i de grekiska städerna. 
Först med denna produktionsomläggning 
kunde Egypten inträda som en betydelsefull 
sädesexportör till Grekland. Orsaken till om
läggningen skulle ha varit att de ptolemaiska 
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kungarna måste betala den hellenistiska kul
tur de infördes i Egypten: de grekiska lyx
varor, legosoldater etc. som de införskrev. 
Säd var den enda exportvara av betydelse de 
hade tillgång till. Det egyptiska inträdet i 
östra Medelhavets sädeshandel skulle ha med
fört fallande priser på vete under 200-talets 
första hälft, vilket Rathbone försökte be
lägga med några få osäkra prisuppgifter. 
Denna vackra konstruktion utsattes för en 
hårdhänt granskning under den efterföljande 
diskussionen, och det skall bli intressant att 
se hur mycket som återstår i den slutgiltiga 
kongressrapporten. 

Fransmannen Jean-Paul Morel tog upp 
keramik som indikator på handel. Hans in
lägg var till största delen en källkritisk ana
lys. Han hävdade att en rad lokala produ
center dominerade, och att den lokala mark
naden hittills blivit allt för lite uppmärk
sammad. Likheter mellan keramikfynd från 
platser på långt avstånd från varandra kan 
bero på en rad andra förhållanden än regel
rätt handel: gemensamma traditioner inom 
en kultursfär; imitationer; vandrande hant
verkare; hela verkstäder som flyttar eller 
upprättar filialer. Morel förnekade dock inte 
helt den långväga handelns betydelse, och 
som en period med särskilt intensiv sådan 
handel utpekade han Italiens export under 
de två sista århundradena f. Kr. och satte 
detta antydningsvis i samband med en för
ändrad ekonomisk situation, med "de pro
duction esclavagiste". 

Yvon Garlan, också från Frankrike, hade 
lämnat in en uppsats till kongressen men 
kom ej själv. Även denna uppsats var en 
källkritisk analys av keramik som handels
indikator, här av grekiska amforor. En del 
av dessa har märkts på ursprungsorten, och 
man har med hjälp av dessa stämplar försökt 
rekonstruera handelsnätet. Garlan pekade 
på att många amforor var omärkta och att 
denna bortfallsprocent varierade mellan olika 
tillverkningsorter. 

Engelsmannen Keith Hopkins hade ana
lyserat Diodetianus' edikt om priser från 301 
e. Kr. I detta anges priset för 44 olika rutter 

över Medelhavet och maximipriset för land
transport. Hopkins visade att avståndet var 
den viktigaste faktor som bestämde priset för 
sjötransporter i ediktet, och han menade att 
ediktets svaghet låg i att det inte tog hän
syn till det praktiska livet, som att vindför
hållandena är olika under olika årstider, etc. 
I genomsnitt var sjötransporterna 50 gånger 
billigare än landtransport, men de flesta va
ror måste föras landvägen till hamnen och 
därefter omlastas, och ediktet ger därför en 
överdriven uppfattning om skillnaden mellan 
land- och sjötransport vad kostnaderna av
ser. 

Christopher Whittaker från Cambridge tog 
upp kontakterna utmed romarrikets gräns, 
särskilt den norra. Hans uppfattning var att 
gränsen gick genom ett relativt homogent 
område, där man tidigare haft ett naturligt 
utbyte och en pågående omflyttning av be
folkningen. Romarna försökte dra fördel av 
detta förhållande, bland annat genom att 
uppmuntra handel. Området norr om grän
sen genomgick en radikal omvandling, med 
ökade sociala skillnader och även i övrigt 
med större likheter med romarriket. Krisen 
på 200-talet e. Kr. innebar att denna sym
bios bröt samman, och pressen på gränsom
rådet ökade: förödande invasioner gjordes 
på båda sidor, antalet soldater ökade, han
delsutbytet minskade. 

Två uppsatser, slutligen, behandlade 
hungersnöd. Jameson från Stanford i USA 
tog upp de grekiska stadsstaterna och Garn-
sey från Cambridge storstaden Rom. Båda 
forskarna menade att allvarliga hungersnöder 
ytterst sällan, eller inte alls hade förekom
mit, och att man snarare kan tala om sädes-
brist. Diskussionen efteråt rörde huvudsak
ligen en äldre period, och om det är möjligt 
att belägga hungersnöd under förhistorisk 
tid. Massgravar framfördes som en möjlig 
indikator, gränsen mellan öken och odlad 
mark som en annan. 

Janken Myrdal 
Nordiska Museet 
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