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Det homeriska Tröja. 
Av 

N I L S ÅBERG. 

enom sina stolta upptäckter på Hissarlik vid Hellespon-
i ten och i ruinerna av Mykenes borg i Argolls trodde sig 
Schliemann definitivt hava blottat den historiska verk-

i lighet, som dolde sig bakom den homeriska sagokretsen 
kring troernas vindomsusade stad och det guldrika Mykenes kri
giska furstar. På ett förunderligt sätt syntes också hans upptäckter 
överensstämma med sagornas vittnesbörd. Han kom för att upp
täcka Agamemnons Mykene och Priamos muromgjordade Tröja; 
han fann i Mykene den kungliga nekropolen, de guldhöljda schakt-
gravarna; i Tröja fann han ruinerna av den "brända staden". Och 
i dess ringmur fann han "Priamos skatt". Starkare bevis än så 
kunde ingen på den tiden fordra. 

En senare forskning har likväl till stor del skingrat det roman
tiska skimret kring Schliemanns Tröja och de mykenska schaktgra
varnas furstesläkt. Det homeriska Tröjas läge har visserligen ej 
satts i tvivelsmål, men likväl har det lyckats en kallare och mera 
saklig forskning att förskjuta Tröja II, som är Schliemanns "brända 
stad", tillbaka mot en grå urtid, medan i stället den homeriska sta
den till tiden förlagts ett årtusende senare. Det är Dörpfelds upp
täckt av det betydligt större och med starkare murar kringgärdade 
Tröja VI, som åstadkommit denna förändrade uppfattning. I Tröja 
VI lägo också mängder av mykenska skärvor, vilka möjliggjorde en 
säker datering till seklen närmast före år 1200 och alltså med kro
nologisk anknytning till den grekiska traditionens uppgifter om tid
punkten för Tröjas fall. Schliemanns Tröja saknade däremot roy-
kensk keramik, varav man slöt, att det var förmykenskt. Sådan var 
Dörpfelds uppfattning, och denna blev allmänt antagen och synes 
bland flertalet forskare oförändrat gälla ännu i dag. 
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Vad forskningen sålunda därigenom vunnit i fråga om sagornas 
arkeologiska belysning är i huvudsak en kronologisk anknytning 
till en i och för sig tvivelaktig grekisk tradition; däremot har Schlie
manns kanske starkaste argument måst prisgivas, anknytningen till 
schaktgravarna i Mykene. Visserligen torde de till tiden något 
yngre mykenska kupolgravarna, om de icke varit plundrade, i 
kanske lika hög grad som schaktgravarna kunnat vittna om det 
guldrika Mykene, och enbart ur denna synpunkt skulle därför en 
förskjutning nedåt i tiden icke möta större svårigheter. Det må 
också lämnas därhän, om Dörpfelds Tröja bättre än Schliemanns 
överensstämmer med sagornas skildring av den stad, vars murar de 
grekiska hjältarna trodde sig om att på vissa punkter kunna svinga 
sig över. Större är svårigheten att till tiden förlägga Tröjas fall så 
omedelbart före den mykenska kulturkretsens undergång. Skulle 
sagorna verkligen här ha besjungit Greklands sista kraftutveckling 
före den egna katastrofen? Skulle det tragiska öde, som sagan till
delat grekernas hemvändande flotta och sedan det mykenska furste
huset, kunna uppfattas som ett förbleknat och vanställt minne härav, 
en motsvarighet till det nordiska Beowulfskvädet? Snarare vill man 
tänka, att traditionen här bevarat minnet av ett ungt och uppåtsti
gande folks första stora och för den egna framtiden grundläggande 
bedrifter. Detta folk kan svårligen tänkas hava varit dorerna, som 
blevo Greklands nya herrar of ter folkvandringarnas tid; i så fall 
skulle nämligen alla de trådar brista, som traditionen knutit mellan 
Tröja och Mykene, och i stället skulle sagokretsen framstå såsom 
uppbyggd av till sin tidsställning och karaktär helt olikartade grund
motiv. Då skulle uppgiften framstå mera hopplös än någonsin, att 
bakom sagornas täta slöjor skönja en historisk verklighet. Sago
kretsens ursprung torde också av andra orsaker svårligen kunna 
förläggas utanför det mykenska skedet. Det är också svårt att för
stå, hur sagan kunnat bäras över den mykenska katastrofen, om 
den icke redan då varit helgad genom gammal tradition. 

Om alltså 1200-talet framstår såsom liggande för nära den egna 
katastrofen, vore det likväl kanske möjligt att förskjuta handlingen 
något sekel tillbaka i tiden, kanske till de mykenska kupolgravar
nas tid, som ju tillika är tiden för Mykenes största maktutveckling. 
Man frågar sig likväl då, varför sagan förlagts till den civiliserade 
världens yttersta gräns i norr i stället för att besjunga Knossos 
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fall. Tradi t ionen bevarade ett förbleknat minne av Minos r ike på 

Kreta och labyrinten. Om den redan då var så mättad av fram

gång, att den glömde Knossos, varför skulle den då minnas det av

lägsna Trö ja? 

Ännu längre tillbaka ligger schaktgravarnas tid, som är den tid, 

dä grekerna från ett barbar iskt förflutet svinga sig upp till makt 

oeh intaga platsen bland Medelhavsvärldens kulturnat ionor. Ett 

dylikt skede i ett folks utveckling vore väl ägnat att förhär l igas i 

en odödlig hjältedikt. Men här reser sig kronologien hindrande i 

vägen, ty på den plats, där det homeriska Tröja låg, skulle vid 

denna tidpunkt blott hava funnits några fattiga byar. 

Svårigheten att likställa sagans Tröja med Dörpfelds ha r säker

ligen känts av mången, men synes likväl endast hos den tyske ar

keologen Schuchhardt hava bragts till ett mera påtagligt uttryck. 

Antagligen under inflytande av sådana skäl som de ovan anförda 

bröt Schuchhardt med Dörpfelds uppfattning och återvände, vad 

Tröja beträffar, till Schliemanns. Han gjorde det likväl med bibe

hållande av Dörpfelds kronologi och blev därigenom ställd inför den 

fullkomligt hopplösa uppgiften att förlägga sagornas u r sp rung till 

det tredje årtusendets andra hälft, alltså tiden långt före Mykenes 

begynnande uppgång . I Athenische Mitteilungen, Bd. 47, ä r polemi

ken mellan Dörpfeld och Schuchhardt offentliggjord, en polemik, 

vilken slutligen u tmynnar i, att Schuchhardt faller undan för Dörp

felds uppfattning och erkänner Tröja VI som den homeriska staden. 

Orsakerna här t i l l ä ro l ikväl inga nya a rgument beträffande Tröja, 

u tan i stället F o r r e r s senaste tolkning av lertavlorna från det heti-

tiska Boghasköi. Å de till tiden mellan 1250 och 1225 hänförda 

tavlorna t ror sig Fo r r e r hava utläst namnen på flera av Il iadens 

grekiska hjältar. F ö r Schuchhardt , vilken tydligen godtagit F o r r e r s 

tolkning, var frågan därmed avgjord. 

Dörpfelds dater ingar i Tröja hava icke endast spolat en betydelse

full roll för sagoforskningen, u tan även kommit att bilda en hörnsten 

i Europas stenålderskronologi. Till Dörpfeld knyter sålunda Mon

telius1 an i följande bekanta schema: Tröja I I = sicilisk Castelluc-

eioperiod = tvåtusentalets andra hälft. Omedelbart före Castelluccio-

1 M o n t e l i u s , Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Norddeutsch
land und Skandinavien (Archiv f. Anthrop., Bd. 25—26, Braunschweig 1900, 
s. 188. 



300 Nils Åberg. 

perioden ligger Siciliens Villafratiperiod, i vilken ingå klockbägare 
av ordinära typer; följaktligen måste den i Europas neolitikum vitt 
förgrenade klockbägarkulturen tillhöra tiden omkring eller före 
2000-talets mitt. 

Dörpfelds dateringar av Tröja framlades redan i ett arbete1 av år 
1893 och hava sedan dess endast modifierats beträffande Tröja VI, 
som först daterades till 1000-talets andra hälft, sedermera från tiden 
omkring 1400-talets mitt till omkring år 1200. Tröja III—V samt 
Tröja II och Tröja I tilldelar Dörpfeld en tiderymd av respektive 500 
år, varigenom sålunda Tröja II förlägges till 2000-talets andra hälft, 
Tröja I till samma årtusendes första hälft. Sistnämnda dateringar 
äro likväl, såsom Dörpfeld själv uttryckligen betonar, till ytterlighet 
osäkra. I sitt arbete av år 19022 yttrar han sålunda därom följande: 
"Diese Ansetzung ist, so weit ich sehe, bisher allgemein gebilligt 
worden und mag daher beibehalten werden. Nur möchte ich nicht 
unterlassen, nochmals ausdriicklich auf die Unsicherheit dieser Da
tierung hinzuweisen. Nicht nur um Jahrhunderte, sondern selbst um 
Jahrtausende känn unsere Ansetzung von der Wirklichkeit ab-
weichen." 

Osäkerheten kring dateringen av Tröja II medför samma osäker
het för klockbägartiden och Europas neolitikum i övrigt. Här kunna 
dessa frågor icke upptagas till närmare behandling, och om vi i det 
följande skola framlägga en annan datering för Tröja II, sä sker det 
utan angivande av bevis och endast under hänvisning till den utför
ligare framställningen i ett under utgivning varande arbete.' 

Stratigrafien för Tröja II är föga tillfredsställande, och någon 
möjlighot att bestämma de lösa fyndens fördelning inom perioden 
förefinnes därför icke. Fynden ur Tröja II möjliggöra likväl krono
logiska anknytningar till andra kulturkretsar, dels till Balkan och 
Mellaneuropa, dels till Grekland och Sicilien. En analys av mate
rialet visar, att Tröja II i sin helhet eller till en del är samtidigt med 
Aunjetitzertiden i Mellaneuropa, schaktgravstiden i Mykene och 
Castelluccioperioden på Sicilien. De kronologiska anknytningarna 
till de tre kulturkretsarna äro delvis oberoende av varandra och 

i D ö r p f e l d , Tröja 1893, Lpz. 1894. 
2 D ö r p f e 1 d, Tröja und llion, Athen 1902, s. 31. 
8 Band III av Bronzezeilliche und fruheisenzoithche Chronologie (Vitter

hetsakademiens monografiserie nr 18). 
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möjliggöra sålunda ett fast kronologiskt system. Därtill komma som 
ytterligare stöd för den relativa dateringen, att Castelluccioperioden 
också anknyter till schaktgravstiden samt att klockbägartiden på 
Sicilien är precastellucciotid, i Mellaneuropa preaunjetitzertid. 

Den absoluta kronologien lämnas av Mykenes schaktgravar, som 
representera 1500- och en del av 1400-talet, sannolikt med början 
fallande några årtionden efter 1580, som är början av den 18:de 
dynastien och Egyptens nya glanstid. Tröja II har förstörts pä 
1400-talet, och dess blomstringstid torde därför kunna ledas tillbaka 
till 1500-talet; klockbägartiden i Mellaneuropa bör följaktligen för
läggas till 1600-talet. 

De tvänne i Orientens utveckling betydelsefulla skeden, som sett 
den mykenska kulturkretsen uppstå och gå under, torde väl båda få 
uppfattas som folkvandringstider. För båda dessa skeden eller de 
omedelbart efterföljande är ocksä betecknande, att kulturinflytandet 
från öster når såväl Sicilien som Mellaneuropa. Dessa inflytelser 
kunna svårligen uppfattas endast som tecken på stegrad aktivitet 
bland Orientens kulturnationer, utan äro snarast ett tecken på bar
barfolkens tillströmning från olika håll.1 Om Siciliens befolkning 
under dessa tider varit indogermansk eller ej, är ännu en outredd 
fråga2; i varje fall synes den varit behärskad av samma expansiva 
tendens som folken i Mellaneuropa och representerar väl sannolikt 
också den grupp av härjande "sjöfolk" eller "nordfolk", om vilka 
de egyptiska texterna under orostider tala. 

Tre gånger synes Orientens kulturvärld hava nåtts av indoger
manska folkböljor. Den första av dessa är hetiternas och ligger ej 
långt från historiens gryning. Den tredje faller omkring år 1200 och 
medför hetiterrikets såväl som den mykenska kulturkretsens under
gång. Den andra av folkböljorna torde på ett eller annat sätt för
knippas med 1600-talets egyptiska hyksosvälde. Kanske är det tänk
bart, att även grekerna vid denna tid begynt att taga det land i be
sittning, som sedan bär deras namn. Det är också möjligt, att de 
efter folkvandringarna följande lugnare och mera normala tiderna 

1 Jfr artikeln Krig och handel under förhistorisk tid: Fornvännen 1930. 
2 Enligt antik tradition kommo sikulcrna till Sicilien från Italiens fast

land. Från filologiskt håll har också gjorts gällande, att det sikuliska språ
ket varit indogermanskt och sikulerna själva närmast besläktade med illy-
riska eller möjligen italiska stammar. Jfr artikeln Sikuler i Eberts Real
lexikon, Bd. 12. 
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fått se det guldrika Mykene uppstå såsom en av den grekiska folk
stammens första stora skapelser och samtidigt en återspegling av 
Egyptens och Kretas efter hyksostidens stormar återuppväckta stor
het. Då vi alltså dessutom veta, att den "brända staden" på Hissarlik 
är att förlägga till denna tid, är då tanken för djärv att vilja lik
ställa denna och det av sagan besjungna Tröja? 

Om vi här tillåta oss en ur strängt vetenskaplig synpunkt icke 
fullt berättigad konstruktion, skulle utvecklingen i det grekiska 
Mykene kunna skisseras på följande sätt: 

Under den säkerligen långvariga period av omfattande folkför
skjutningar, kulminerande i hyksos erövring av Egypten, torde gre
kerna, gripna av tidens oro, hava lämnat sina primitiva stenålders-
boplatser i norr och framträngt mot söder till Mykene och andra 
platser i havets närhet. Å dessa områden torde nykomlingarna 
visserligen redan tidigt hava mottagit starka inflytelser från högre 
stående kulturkretsar, men deras egentliga kulturuppblomstring till
hör likväl ett senare skede, schaktgravstiden, som kronologiskt sam
manfaller med Kretas nya blomstring och Egyptens enande under 
den 18:de dynastien. 

Mykenes snabba uppgång kan svårligen tänkas annat än i sam
band med de samtida världspolitiska tilldragelserna i Egypten. 
Schaktgravarnas guldskatter äro knappast att uppfatta som krigs
byten från Kreta, ty såväl Kretas vid denna tid dominerande makt
ställning på Medelhavet som även dess intima relationer till den åter-
uppståndna stormakten vid Nilen förbjuder ett dylikt antagande. En 
mera tilltalande förklaring vore i stället, att grekerna här samgått 
med krctenserna (och Thebe) och mod sin flotta deltagit i de mili
tära operationerna mot hyksos, belägringen från sjösidan av deras 
huvudstad Auaris. Beträffande kretenserna giva de egyptiska ur
kunderna påtagliga antydningar i nämnda riktning1, men om gre
kerna namnes intet. Vårt antagande saknar sålunda varje veten
skapligt stöd, men är likväl lockande, emedan det skulle förklara 
Mykenes plötsliga uppgång och dess utomordentligt starka kulturella 
avhängighet av Kreta. 

Vi kunna sålunda bilda oss en ungefärlig uppfattning om, huru 
grekerna, stärkta av de första framgångarna och under oavbruten 
påverkan från Kretas höga civilisation snabbt utvecklats till en kul-

t E d u a r d Meyer, Geschichte des Altertums II: 1, 1928, e. 55. 
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turnat ion och samtidigt därmed till en allt mäktigare militärstat. F ö r 

en dylik i uppåtgående varande militärstat måste Kreta självt hava 

utgjort ett lockande byte, ehuru oåtkomligt så länge det stod under 

Egyptens mäktiga beskydd. Den nya mili tärstatens första s tora kr i

giska operation på egen hand kom därför att r ik tas mot annat håll, 

mot det likaledes r ika och blomstrande, ehuru från de storpolitiska 

brännpunkterna mera avlägsna Tröja . 

Även det sistnämnda antagandet s akna r stöd i det vetenskapliga 

materialet och är alltså endast en lös hypotes. Den enda vetenskap

ligt gr ipbara företeelsen utgör hä r tidpunkten för Trö jas undergäng, 

som på goda grunder kan förläggas till just det skede, då Egypten 

nådde sin högsta maktutveckling och Kreta sin r ikaste blomstring, 

den tid, då k re tens i ska furs tar kommo till Thutmosis I I I : s hov i 

Thebe för att bringa Egyptens hä r ska re sin hyllning. — "Ankomst i 

fred av furstarna från Kefti och öarna mitt i havet." 

Hundra å r senare inträder likväl under Amenophis IV :s regering 

en påtaglig nedgång i det egyptiska rikets maktstäl lning utåt. Tell-

e l -Amarnabreven förtälja sålunda med utförlighet om de stora upp

rorsrörelser , vilka för en tid framåt skulle beröva Egypten herraväl

det i Syrien. Om Kreta talas där likväl intet, men i stället ger oss 

det arkeologiska materialet ett vittnesbörd om, att de kretensiska 

palatsen vid denna tidpunkt förstöras för att aldrig mera återuppstå 

och att samtidigt därmed den mykenska kul turexpansionen når ut 

över Kreta och Medelhavets övärld. Antagandet ligger då nä ra till 

hands att tolka det arkeologiska materialets vittnesbörd såsom åter

speglande en grekisk mili täraktion mot Kreta, ett politiskt utnytt

jande av kretensernas genom långvarig fred nä rda sorglöshet och 

Egyptens svaghet. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

N i l s Å b e r g : Das homcrische Tröja. 

Der Aufsatz, der auch einen Teil von des Vcrt.'s in Erscheincn begriftener 
Arbeit "Bronzezeitliche und triiheiscnzcitliche Chronologie. Bd. I I I" biidet, 
versucht nachzuweisen, dass, wenn dio Angaben der Ilias uberhaupt einen ge-
schichtlichen Kern besitzen, das homerische Tröja mit der zweiten Stadt auf 
Hissarlik und nicht mit der seohsten identifiziert werden muss. Tröja II 
entspricht chronologisch der Schachtgräberzeit in Mykcnä, der Aunjetitzer 
Zeit in Mittolcuropa und der Castolluccio-Zoit auf Sizilien. Archäologisch känn 
dor Untergang Tröjas etwa um dio Mitte des 15. Jahrhunderts datiert werden. 


