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Krig och handel under förhistorisk tid. 

Av 

N I L S ÅBERG. 

nder primitiva tider äro krig och handel intimt för
knippade med varandra, och båda hava i lika hög grad 
befrämjat kulturutbytet mellan folken, handeln för
nämligast genom utbyte av olika områdens produkter, 

kriget genom att spränga folk- och kulturgränser och bringa seg
raren i närmare beröring med den besegrades kultur. De två före
teelserna stå som sagt i nära samband med varandra, dock van
ligen med en viss växelverkan dem emellan, så att under utveck
lingens gång än den ena företeelsen, än den andra träder mera i 
förgrunden. Handeln, som alltid varit mer eller mindre beroende 
av de politiska krafternas spel, kan under gynnsamma politiska 
konjunkturer nå en stor omfattning och få en internationell räck
vidd, vid andra tillfällen sjunker den kanske tillbaka till ett under 
primitivare former försiggående varuutbyte mellan de närmaste 
grannarna, och slutligen kan också handeln följa direkt i krigets 
fotspår. Även den förhistoriska handeln är alltså en komplicerad 
företeelse, som ständigt är underkastad starka fluktuationer; för 
den arkeologiska forskningen gäller därför icke endast att kon
statera handeln, utan fastmer att söka förklara orsakerna till dess 
uppkomst och växlingar under olika situationer. Förutsättning
arna för handelns uppblomstring ligga sålunda icke endast i be
sittningsrätten till någon bärnstenskust eller salt- eller koppar
gruva, utan därtill fordras, förutom initiativkraft även lämpliga 
avsättningsområden samt relativt ostörda handelsvägar. 

I det arkeologiska materialets skiftande karaktär avspeglas så
väl handeln och det fredliga kulturutbytet mellan folken liksom 
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även kriget och folkexpansionerna. Dessa företeelser framträda 
inom fornsaksmaterialet såsom förskjutningar eller strömningar, 
vilka ofta fortplanta sig i motsatta riktningar, de högre kultur
elementen från kulturhärdarna mot barbarländerna, de med folk
expansioner sammanhängande företeelserna oftare kanske i mot
satt riktning. 

Tolkandet av dessa komplicerade företeelser utgör otvivelaktigt 
en av den arkeologiska vetenskapens främsta uppgifter. Tidigare 
syntes kanske uppgiftens lösande lättare tillgängligt än nu; då 
räknade man knappast med annat än utstrålningar från kulturlän
derna, medan numera forskningen även har att taga hänsyn till 
strömningarna i motsatt riktning. Uppgiften har härigenom onek
ligen komplicerats, och kanske har dessutom reaktionen mot den 
tidigare ensidiga tolkningen av materialet understundom lockat 
lill en motsatt ensidighet. I här berörda avseenden befinner sig 
sålunda vår forskning just nu i en brytningstid. 

Med dylika tolkningar av det arkeologiska materialets vittnes
börd sammanhänger även den inom forskningen sedan länge på
gående striden rörande Orientens betydelse för den förhistoriska 
kulturutvecklingen i Europa. För den äldre forskarskolan fram
stod kulturutflödet från Orienten och Medelhavsländerna såsom 
en nästan mystisk kraft, fortplantande sig likt ljuset i etern, obe
roende av folk- och kulturgränser, endast med styrkan avlagande 
i proportion till avståndet. Handeln och det. fredliga kulturutbytet 
torde sålunda enligt denna uppfattning hava utgjort de för ut
vecklingen bestämmande krafterna, och dessa skulle i stort sett 
varit oberoende av folkmotsättningar, krig och politik. Följakt
ligen nöjde man sig med att i fornsaksmaterialets skiftningar söka 
spåra reflexerna av inflytandet från kulturländerna. 

Den motsatta skolan förnekade väl icke möjligheten av dylika 
långväga kulturöverförelser, men fordrade bevis härför och beto
nade samtidigt, att det arkeologiska materialet i minst lika hög 
grad avspeglade folkexpansioner och av Orienten helt oberoende 
kulturrörelser i olika riktningar. Kanske förleddes man därvidlag 
understundom att underskatta de stora kulturländernas betydelse 
och att i stället överskatta barbarfolkens egna kulturförvärv. Ett 
groteskt exempel härpå erbjuder striden om det sorgligt ryktbara 
Glozel. 
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Då man söker att skaffa sig en överblick över dessa för vår 
forskning så vitala frågor, vilka sålunda icke endast röra förhål
landet mellan Orienten och Europa, utan över huvud taget gälla 
tolkandet av det arkeologiska primärmaterialet, är lämpligt att 
som utgångspunkt välja sådana företeelser, där det arkeologiska 
materialet kan ses mot bakgrunden av historiskt kända företeelser. 
Vi skola här söka lämna en dylik kortfattad orientering, och skola 
därför i helt schematiska drag karakterisera några av de vikti
gaste etapperna i den förhistoriska utvecklingen, börjande med do 
yngsta och historiskt bäst kända, därefter gående bakåt i tiden till 
de av historien allt sparsammare belysta utvecklingsskedena, där 
arkeologen sålunda blir alltmer hänvisad endast till sitt eget 
material. 

I Skandinavien har som bekant den förhistoriska tiden varat 
längst, och vikingatiden är där dess sista och kanske tillika most 
lysande utvecklingsfas. Orsakerna till den utomordentligt starka 
blomstring, som den nordiska kulturen vid denna tid har att upp
visa, äro välkända och behöva här icke närmare beröras. Krigståg 
och handelsfärder i brokigt virrvarr, utan aktivt deltagande från 
kulturnationernas sida, initiativet helt betingat av de nordiska 
folkens egen expansionskraft. Det arkeologiska materialet vittnar 
om denna expansion liksom även om de starka kulturvågor, vilka 
eamlidigt utifrån spolade in över nordiskt område. Man skönjer 
här tydligt, hur rörelsen utåt utlöser starka kulturströmmar i mot
satt riktning. 

Om vi från denna de nordiska folkens stora expansionstid följa 
utvecklingen bakåt i tiden, möter oss vid 600-talets början en 
kraftig kulturuppblomstring, visserligen icke av samma omfatt
ning som vikingatidens, men likväl mycket markant framträdande 
i det arkeologiska materialet. Denna högkonjunktur, vilken hu
vudsakligen framträder inom Vendelkulturen samt hos germanska 
stammar i södra England och dessutom hos vissa av de mellan
europeiska germanfolken, torde kunna sammanställas med den 
sista av folkvandringstidens stora politiska omvälvningar, longo
bardernas erövring av Italien. Genom longobarderna öppnades 
vägen till Medelhavet, och folken i det inre Germanien fingo däri
genom del av Medelhavshandeln och kommo i närmare beröring 
med de bysantinska och österländska kulturområdena. 

28 — Fornvännen 1930. 
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Av intresse i här berörda avseende är även förhållandet mellan 
Rom och Germanien. Så länge romarna ännu höllo sig kvar i 
Italien var kulturutbytet ringa, och först ofter Cesars tid, då 
romarna börjat fatta fast fot på andra sidan Alperna, ändrades 
detta förhållande. Det efter vår tideräknings början allt starkare 
framträdande romerska inflytandet inom den germanska världen 
är alltså från början att tillskriva den romerska expansionen norr 
om Alperna. Men samtidigt härmed uppstod å ett begränsat om
råde, i det markomanniska Böhmen, en för fredlig handel sällsynt 
gynnsam politisk konjunktur, och som en följd härav blevo marko-
rnannerna för en kortare tid de kanske främsta förmedlarna av 
kulturutbytet mellan romare och germaner. 

Med den yngre kejsartiden går emellertid initiativet alltmer över 
på germanernas sida. Den stora gotiska expansionen mot Svarta 
Havet utlöste en mäktig kulturström, fortplantande sig i motsatt 
riktning och befruktnnde utvecklingen såväl i Mellnneuropa som 
i Skandinavien. För såväl de gotiska folken som för frankerna 
torde gälla, att deras intimaste beröring med klassisk kultur 
inträffat först efter det västromerska rikets undergång. 

I viss mån likartat är även germanernas förhållande till Laténe-
tidens keltiska kultur. Medan kelterna ännu stodo på höjdpunkten 
av makt, och då den keltiska konsten och kulturen befunno sig 
i sin rikasto blomstring förblevo germanfolken föga berörda av 
inflytelser från keltiskt håll. Först med den tredje Laténeperio-
den, då kelterkultnren alltmer börjar bita mot sin undergång, 
begynner omsider det keltiska kulturinflytandet att genomsyra 
hela den germanska världen, från de mellaneuropeiska stammarna 
till de skandinaviska. Det råder intet tvivel om, att denna kultur
överföring lill väsentlig del varit betingad av germansk expansion 
över keltiska områden. 

Under de hittills berörda utvecklingsepokerna har handeln 
säkerligen utgjort en betydande faktor, men likväl icke varit be
stämmande för utvecklingen, utan trätt tillbaka för det politiska 
kraftspelet. Även den blomstrande markomannerhandeln var 
endast en övergående episod, betingad av en sällsynt gynnsam 
politisk konstellation. Den kanske enda av de stora utvecklings
epokerna, under vilken handeln synes hava spelat en mera själv
ständig och dominerande roll, är Hallstattiden. Hallstattiden, vars 
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kulturuppblomstring till väsentlig del betingades av intima för
bindelser med Italien, omspänner en tiderymd av 250 år och under 
denna tid synas inga arkeologiskt påvisbara folkförskjutningar 
över Alperna hava ägt rum, vare sig från norr eller från söder. 
De livliga förbindelserna över Alperna måste alltså hava varit 
rent kommersiellt betonade, kanske från början förorsakade av en 
rationell exploatering av saltgruvorna vid Hallstatt. 

Vid Hallstattidens slut blir emellertid åter kriget den för ut
vecklingen bestämmande faktorn. Lockade av det rika handels
utbytet med Italien göra sig nu de mera periferiskt boende kel-
terstammarna till herrar över det gamla Hallstattområdet, och 
därpå följer den av historien kända gallerinvasionen i Italien. 
Som en följd av denna segerrika invasion strömmade under en 
kortare tid italiska produkter till segrarnas stamländer, och här 
uppstod under ett starkare italiskt inflytande än Hallstattiden 
någonsin känt den äldsta Laténestilen. Vad Hallstatthandeln så
lunda icke förmått, att å området norr om Alperna introducera 
element ur den etruskiska eller grekiska konsten, det åstadkoms 
alltså genom barbarfolkens invasion i Italien. 

Med här framlagda exempel för ögonen böra vi sålunda kunna 
förutsätta, att de för kulturutvecklingen bestämmande krafterna 
varit av likartad karaktär även under ännu äldre och av historien 
helt okända utvecklingsskeden, att alltså kulturutbytet mellan fol
ken även då i minst lika hög grad betingats av krig och folk-
expansioner som av rena handelsförbindelser. För dessa skeden 
kan emellertid tolkningen av det arkeologiska materialets vittnes
börd i regel icke stödjas genom hänvisning till historiskt kända 
företeelser; detta förklarar också uppkomsten av de starka prin
cipiella meningsskiljaktigheterna inom forskningen, då denna rör 
sig på rent förhistorisk mark. 

Endast i förhållandet mellan det förhistoriska Europa och de 
historiskt kända kulturkretsarna i Orienten erbjuder sig en möj
lighet att anknyta de arkeologiska företeelserna till historien. 
Ehuru det arkeologiska materialet på denna punkt är för litet 
känt och kanske även för ensidigt bearbetat för att tillåta säkra 
slutsatser, bör likväl uppgiften vara lockande att undersöka, i vil
ken riktning materialet för närvarande synes peka. 

Söka vi då lill en början att på rent teoretisk väg bilda oss en 
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uppfattning rörande det förhållande, som under bronsåldern och 
kanske även en del av stenåldern kan tänkas hava existerat mel
lan Orienten och de inre delarna av Europa, bör förutsättas, att 
initiativet till de långväga förbindelsernas öppnande förnämligast 
knutits till sistnämnda områden. Något i Orienten förefintligt 
intresse för de avlägsna barbarländerna i det inre av Europa är 
knappast tänkbart, och en primitiv europeisk handel, vilken kanske 
med många mellanled fört exempelvis bärnsten från Östersjöns 
kuster till Medelhavsländerna, kan svårligen tänkas hava utlöst 
några starkare kulturströmmar i motsatt riktning. Under förut
sättning att de europeiska kulturkretsarna verkligen stått under 
inflytande från Orienten, är antagligare, att detta inflytande i så 
fall uppkommit som en följd av indogermanska folkexpansioner i 
riktning mot Orienten. Vi skola undersöka, huruvida det till
gängliga materialet erbjuder något stöd för ett dylikt antagande. 

Då problemställningen här icke kan upptagas i full utsträck
ning utan endast antydningsvis beröras, bortse vi helt från sådana 
i och för sig viktiga, men arkeologiskt svåråtkomliga företeelser, 
såsom spridningen av de äldsta metallerna, av åkerbruk, boskaps
skötsel, religiösa föreställningar, megalitgravar, kupolgravar etc. 
För bevisföringen lättast tillgänglig är bronsålderns fornsaks
värld, vilken under tvänne olika epoker, under Montelii tredje 
period samt under den första perioden eller Aunjetitzertiden 
erbjuder direkta anknytningar mellan Centraleuropa och Orienten. 
De till den tredje perioden hörande och för båda dessa områden 
gemensamma fornsakstyperna äro: fibulor av Peschieratyp eller ad 
arco di violino, dolkar eller knivar av Peschieratyp samt svärd 
med tungformigt fäste av två olika typer. Var dessa typer urspung-
ligen uppstått, om i Europa eller i Orienten, är en fråga, 
som i detta sammanhang icke behöver upptagas till bedömande; 
vi konstatera endast, att typerna förekomma å båda hållen, att 
de i Centraleuropa och Italien tillhöra den tredje bronsålders-
perioden, i Orienten den mykenska tidens slutskede och kanske 
delvis även submykensk tid. 

För Aunjetitzertiden äro anknytningarna svagare, men likväl 
tydligt påvisbara. De säkraste erbjuda kanske halsringarna med 
omrullade ändar samt de s. k. cypriska öglenålarna, båda 
typerna välkända från det egentliga Aunjetitzerområdet samt delar 
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av Balkan. Dessutom är att omnämna en å Aunjetitzerområdet vid 
Harz anträffad lerkopp, till formen erinrande om Vaphiobägarna. 

De här omnämnda fornsaksgrupperna och även en del andra 
ådagalägga med mer eller mindre skärpa, att under de två epo
kerna förbindelser verkligen existerat mellan de från varandra så 
vitt skilda områdena. En kronologisk bestämning av dessa epoker 
bör sålunda möjliggöra en anknytning till Orientens historia. 

Arkeologiskt dateras den tredje bronsåldersperioden från tiden 
omkring år 1200 till omkring år 1000, de mot den tredje perioden 
svarande mykenska fornsaksgrupperna torde få hänföras till 
1200-talet, med de yngre formerna fortlevande under 1100-talet. 
Don kronologiska parallellisoringen måste här givetvis röra sig 
inom relativt stora felgränser, och ett exakt bedömande av var de 
äldsta formerna uppträda torde därför för närvarande icke vara 
möjligt. Av nyssnämnda siffror att döma, synes kronologien för de 
mykenska formerna i allmänhet ligga något högre än för mot
svarande mellaneuropeiska, om på grund av kronologiens osäker
het eller emedan de verkligen varit något äldre må lämnas där
hän. För båda dessa områdens kronologi gemensamt är likväl 
årtalet 1200, och vi torde sålunda i stort sett kunna bestämma de 
ifrågavarande företeelserna till århundradet före och efter nämnda 
årtal. 

Tiden omkring år 1200 representerar emellertid en mycket vik
tig och ödesdiger epok i Orientens historia. Vid denna tid går den 
mykenska kulturen under, och de från det inre av Balkan kom
mande dorerna bliva nu de ledande bland Greklands stammar. Sam
tidigt härmed sköljer en mäktig folkbölja över Mindre Asien och 
tränger fram genom Syrien samt ned mot Egyptens gränser. Det 
förut mäktiga hetiterriket i Mindre Asien går därvid under, lika
ledes flere av de syriska rikena, och endast med nöd förmår Egyp
ten avvärja barbarfolkens anfall till lands och vatten. I denna 
väldiga folkrörelse torde många heterogena folkelement hava 
ryckts med, men dess egentliga upphov torde dock snarast kunna 
förknippas med indogermanska folkexpansioner över Balkan. Om 
så varit fallet, vinna vi alltså en fullt naturlig förklaring till de 
just vid denna tid konstaterade förbindelserna mellan Orienten 
och de inre delarna av Europa. 

För Aunjetitzertiden kunna orsakerna till förbindelserna mellan 
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de två områdena icke med samma tydlighet överblickas. Aunje-
titzerskedet dateras arkeologiskt till 1400-talet och sannolikt även 
en del av 1500-talet. Under dessa århundraden synes Orienten 
icke hava utsatts för någon så förhärjande folkbölja som den nyss 
omnämnda. Hyksosinvasionen i Egypten faller minst ett århun
drade tidigare (omkr. 1680) och kan sålunda svårligen sättas i 
något direkt samband med ifrågavarande företeelser; möjligen 
kunde den uppfattas som ett förspel. Snarare skulle dock dessa 
företeelser kunna ses i samband med hyksosväldets undergång (år 
1580) eller hetiterrikets begynnande konsolidering. Under detla 
skede i Orientens utveckling flyta emellertid de historiska källorna 
sparsamt, och utvecklingslinjerna äro därför svårare att över
blicka. Möjligen har hyksosväldets begynnande upplösning för
orsakats av nya folkstammar, framträngande över Syrien. Vilka 
dessa i så fall varit och om de kommit över Balkan och Mindre 
Asien är däremot icke bekant. Vid det ifrågavarande skedets slut, 
omkring år 1400 försiggår den grekiska expansionen till Kreta 
och den stora arkipelagen. Denna expansion synes dock knappast 
hava förorsakats av från Balkan påträngande stammar. Om alltså 
inga stora och för kulturländerna katastrofala invasioner äro att 
konstatera från denna tid, hava dock säkerligen betydande ehuru 
av historien mindre uppmärksammade folkförskjutningar ägt rum. 
och möjligheten att förknippa Aunjetitzertidens förbindelser mel
lan Europa och Orienten med indogermanska folkrörelser förefin
nes sålunda. 

I denna kortfattade och fragmentariska orientering rörande. ett 
komplicerat och vittomspännande problemkomplex återstår oss 
även att beröra frågan huru långt det orientaliska inflytandet i 
Europa kan tänkas hava sträckt sig bakåt i tiden. Det närmaste 
svaret härpå måste bliva, att möjligheten förefinnes från och med 
de tider, då de indogermanska folkexpansionerna mot Orienten 
togo sin början. Med historiens hjälp kunna vi också nå fram 
till en ungefärlig beräkning av denna tidpunkt. Den första stora 
indogermanska folkböljan, om vilken historien har att förtälja, 
utgöra hetiterna. Om dem veta vi sålunda, att de på 1900-talet 
erövrade Babylon, och härav kunna vi alltså sluta, att de indo
germanska folkrörelserna tagit sin början före år 2000. 

Mot dessa av historien kända företeelser svarar nu en under 
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loppet av den yngre s tenåldern allt s t a r k a r e f ramträdande akt ivi 

tet bland folkmassorna i det inre Europa . Det a rkeo log iska mate

rialet v i t tna r om, att den nordiska ku l tu ren från och med döstiden 

begynner expandera i Mellaneuropa och att denna expansion 

under loppet av gånggr i f t s t iden t i l l tager i s ty rka . Samtidigt här

med iak t t aga vi, huru den s to ra bandkeramiska ku l tu rkre t sen , 

från början koncentrerad i Centra leuropa, expandera r mot öster, 

och hu r den å sin östra flygel liksom avsöndrar mer eller mindre 

s jä lvs tändiga ki i l turgr t ipper , s t räckande sig från Ryssland i nor r 

och ned på Balkan samt med u t löpare nående över till Mindre 

Asien. Ur kronologisk synpunk t möta inga svå r ighe te r at t för

knippa dessa företeelser med his tor iens uppgif ter om de första 

indogermanska fo lkexpansionerna mot Orienten. Beträffande de 

kronologiska förhål landena måste jag l ikväl hä r i n s k r ä n k a mig till 

at t hänvisa till ett kommande arbete . 

Som ett s is ta och sammanfat tande omdöme om de frågor, vilka 

hä r f lykt igt berör ts , kan al l tså sägas , at t såväl h is tor ien som det 

förhis tor iska forskningsmater ia le t bära vi t tnesbörd om att de s tora 

fo lkexpansionerna i regel var i t intimt förknippade med kul tur

s t römmar i motsatt r ik tn ing . Ur denna synpunkt torde all tså för

hoppningen kunna ut ta las , at t en ut jämning mellan de inom vår 

forskning motsat ta uppfa t tn ingarna så småningom skal l kunna 

komma till stånd, u tan att egent l igen någondera par ten helt behö

ver uppg iva sin egen s tåndpunkt . Men en v ik t ig föru tsä t tn ing här

för synes mig l ikväl vara , att f ö r sva ra rna av Orienten icke så 

hårdnackat som hi t t i l ls motsätta s ig varje tanke på att i det arkeo

logiska mater ia le t söka spå ra kul tur - och folkexpansioner , gående 

från no r r mot söder el ler från väs ter mot öster. T y utan dylika 

expans ioner vore det av dem så iv r ig t förfäktade or ienta l i ska 

inflytandet i det inre Eu ropa icke tänkbar t . 

ZUSAM MENF ASSUNG. 

N i l s Å b e r g : Kriog und Handel in vorgeschichtlichcr Zeit. 

Der Aufsatz erscheint in doutschor Sprache in don Vorhandlungcn des 
baltisohon Archäologenkongrcsses in Riga 1930. 


