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Introduktion 

Betydelsen av handel och annan typ av interaktion, t.ex. diplomatiska kontakter, mellan olika 

kulturer i forntida Mellanöstern har hittills dominerat mitt forskningsfält.2 Den tidsperiod som 

mest har upptagit mitt intresse i det sammanhanget har varit mellersta och sena bronsåldern 

(ca. 2000 -1150 f.Kr.). Även i min forskning inom det tvärvetenskapliga projektet Urban 

Mind vid Uppsala universitet, som behandlar framväxten av de allra tidigaste bofasta 

samhällena i Mellanöstern för mer än 10.000 år sedan, framgår att interkulturella kontakter 

och utbyte av idéer och varor spelade en mycket viktig roll.3 Insikten om betydelsen av 

kulturell interaktion var också en av orsakerna till mitt nuvarande stora forskningsintresse 

inom arkeologin, nämligen migration. 

 

 

 
 

Fig. 1. Inventering tillsammans med intresserade ortsbor i området kring Elmalidere, nordöstra Turkiet (foto 
Ercan Aras). 
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Under en stipendievistelse vid SFII hösten 2008 företog jag tillsammans med stipendiaterna 

Karin och Ercan Aras den två timmar långa flygresan från Istanbul till Erzerum, tvärs genom 

norra Turkiet. Färden gick över ett vackert berglandskap som i nordost utgjordes av 

sockertoppsprydda fjäll. Vi fortsatte ytterligare 150 km med bil till den lilla byn Elmalidere 

som ligger ca 2000 m.ö.h. Med tillstånd från det arkeologiska museet i Erzerum och med byn 

som utgångspunkt utförde vi, tillsammans med intresserade bybor, arkeologiska inventeringar 

i det kuperade landskapet (Fig. 1). Fynden lämnades sedan till museet i Erzerum där 

avrapportering skedde. En del av keramiken som hittades var av den tidigtranskaukasiska 

typen som i dessa områden även kallas Kura-Araxes keramik. Namnet har den fått efter de 

rika fyndplatserna mellan de båda floderna Kura och Araxes som likt slingrande ormar söker 

sin väg från bergstrakterna mot det gemensamma utloppet i Kaspiska havet (Fig. 2). 

 

 

 
 
Fig. 2. Spridningen av den tidigtranskaukasiska keramiken (streckade områden). Undersökningsområdena är 
inringade. 

 

 

Den tidigtranskaukasiska kulturens spridning genom migration 

De flesta forskare är överens om att den tidigtranskaukasiska keramiken har spridits genom 

migration.4 Den starkaste indikationen för denna teori är den kronologiska distributionen 

inom ett mycket stort geografiskt område. De äldsta exemplaren, från ca 3250 f.Kr, har hittats 

i nordöstra Turkiet och Transkaukasien, varifrån den spridits till nuvarande Iran i sydost och 

till södra Levanten i söder (Fig. 2). På den sistnämda platsen är keramiken daterad till tiden 

från ca 2800 f.Kr. Ytterligare en stark indikation som talar för migration är att keramiken 
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verkar vara tillverkad lokalt på de platser där den återfunnits.5 Den är lätt att känna igen med 

sin röd-svarta välpolerade yta och dess många karaktäristiska former. Förutom olika skålar, 

kannor, och förvaringskärl finns lock och de speciella portabla härdställningarna, s.k. 

andiron, på vilka kokkärl av varierande storlek vilade (Fig. 3). Den identifierbara Kura-

Araxes keramiken i Elmalidere kopplade jag lätt till samma typ av keramik som jag tidigare 

hittat vid olika utgrävningar i Israel där den kallas Khirbet Kerak keramik efter platsen 

Khirbet el Kerak, nuvarande Bet Yerah, vid Genesarets sjö. Mitt intresse för ämnet var 

därmed väckt. 

 

 
Fig. 3. Former av tidigtranskaukasisk, även kallad Kura-Araxes eller Khirbet Kerak, keramik (foto författaren). 
 

 

Den här keramiken, som upptäcktes så tidigt som på 1920-talet, har engagerat forskare från 

länder som Armenien, Australien, England, Canada, Israel, Ryssland, Turkiet och USA med 

att försöka lösa gåtan kring dess spridning. Genom experimentell arkeologi försöker 

arkeologer tillsammans med keramiker även lista ut hur själva tillverkningsprocessen gått till 

(Fig. 4). Den stora spridningen i över tusen år genom flera länder i Mellanöstern, varav en del 

i dag är i konflikt med varandra, gör att det är svårt att få en helhetsbild av fenomenet. Det 

innebär att enskilda forskare endast kan avgränsa sig till olika delar av denna enigmatiska 

kulturspridning. Det innebär också att forskarmöten i form av konferenser och workshops är 

en förutsättning för att kunna sätta alla bitarna på plats i detta fyrdimensionella jättepussel i 

tid och rum. Mitt bidrag till detta pussel är att beskriva själva migrationsprocessen för ca 

5000 år sedan i sydöstra Turkiet och i södra Levanten och analysera hur kontakterna mellan 

dessa områden såg ut (Fig. 2). 
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Fig. 4. Keramikern Andrew Chanania från USA tillsammans med arkeologen Inessa Hovsepyan från Armenien 
försöker återskapa tillverknings- och bränningsteknik  av Khirbet Kerak keramiken vid Genesarets sjö. Från 

projektet TBYREP (Tel Bet Yerah Research and Excavation Project), Tel Aviv universitet (foto författaren). 
 

 

Migrationsnätverk som arkeologisk förklaring till kulturspridning 

När man beslutar sig för att flytta är information om förhållandena på destinationen (s.k. pull 

faktorer) minst lika viktiga som negativa miljömässiga och demografiska förändringar i 

ursprungsområdet (s.k. push faktorer).6 I dag får de som funderar på att migrera sådan 

information från TV, tidningar, internet och annan media. Genom telefon och email hålls 

kontakten med myndigheter och tidigare migranter. Dåtidens informatörer var handelsmän 

och nomader som förutom varor och djur, förde med sig kunskap om vägar, platser, språk och 

kulturer och kunde förmedla kontakter mellan människor. Sedan de första migranterna 

etablerat sig följde ofta familjer, släktingar och enskilda individer efter. Den här 

uppfattningen om migration, när människor följer pionjärer, kallas kedjemigration och 

ersätter idéer från den tidiga arkeologiska forskningen (före första hälften av 1900-talet) om 

massförflyttningar av hela kulturer (Fig. 5). Det var med andra ord inga flodvågor av folk 

som vällde fram genom landskapet utan snarare små porlande bäckar som tidvis torkade ut. 

Därför var migrationen ofta en ganska långsam process. 

 

I dåtid, liksom i nutid, var alltså nätverk av människor och institutioner inblandade i själva 

migrationsprocessen, därmed erhölls information om sådant som var viktigt att veta längs 

vägen och vid destinationsorten. Det jag belyser i min forskning är just sådana forntida 

kontakter och nätverk (t.ex. handelsnätverk) mellan arkeologiska platser som innehåller en 

stor mängd och ett brett sortiment av former av tidigtranskaukasisk keramik.7 Jag jämför 
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platser i Amuqdalen i sydöstra Turkiet med platser i södra Levanten, närmare bestämt i 

Hūlehdalen, Jordandalen och Jezreeldalen. I analysen använder jag mig av datorprogrammet 

GIS (Geographic Information System) som ett redskap för att se den rumsliga och 

kronologiska spridningen och andra företeelser som kan relateras till keramiken, såsom 

arkitektur, ekonomi (metallhantering, pastoralism etc) samt miljömässiga betingelser , 

handelsvägar och liknande. Jag gör också analyser av keramiken på vissa av platserna för att 

utröna om den är lokalt tillverkad eller importerad. Den tidigtranskaukasiska keramiken har 

ofta funnits sida vid sida med den inhemska keramiken, vilket kan tolkas som att två grupper 

med olika kulturella identiteter har samexisterat, troligtvis inom skilda ”kvarter” på platsen. 

Därför är det också viktigt att studera den inhemska keramiken och dess relation till 

”nykomlingarnas” keramik. Intressant är också förändringar i de båda keramiktyperna som 

kan ses i form av hybridisering, dvs då de har influerats av varandras former och utförande. 

Vad kan detta säga om samexistensen på platserna? Och hur lång tid har det tagit innan denna 

kulturmix börjat visa sig? Min förhoppning är att dessa metoder kan förklara en del frågor 

kring spridningen av den här kulturen. 

 

 

 
 
Fig. 5. Idéer om forntida migration hos tidiga forskare (Bild: 
http://www.theancientweb.com/explore/content.aspx?content_id=36). 
. 

 

Migration inom arkeologisk forskning 

Migration – i går liksom i dag – är en av de största orsakerna bakom spridning och utbyte av 

kultur och innovation mellan människor. Det är också en av de främsta orsakerna bakom 

sociala och ekonomiska förändringar i samhällen. Migration ger tyvärr också anledning till 

kulturkonfrontationer och konflikter, men i ett långtidsperspektiv leder rörlighet bland 

människor till ökad insikt och förståelse mellan kulturer. Trots det så har forskning kring 

forntida migration varit bannlyst inom arkeologin under flera decennier framförallt p.g.a. att 



det arkeologiska kulturbegreppet blandats ihop med den nutida etnicitetsdebatten.8 Som 

nämnts ovan så har även det låga intresset för migration varit en reaktion på den tidiga 

arkeologins övertolkning av materiell spridning som en följd av hela kulturers förflyttningar, 

utan vetenskapligt teoretiska eller metodologiska belägg. Fokus inom arkeologisk forskning 

kring kulturspridning de senaste 40 åren har därför varit inriktad på att varor och idéer har 

bytt platser medan människors rörlighet däremot har ignorerats. Detta har gett en snedvriden 

bild av arkeologiska och historiska skeden.  

 

Nya metoder, bl.a. genom DNA, som t.ex. fastställer spridningen av de första moderna 

människorna ut ur Afrika för över 100.000 år sedan,9 tillsammans med senare forntida 

migration som kan beläggas med lingvistiska metoder och skriftliga dokument innebär att 

arkeologerna inte längre kan blunda för att migration varit en vanlig företeelse även i 

forntiden. De senaste åren har därför migration återvänt till den arkeologiska arenan ledsagad 

av nya metoder och teoretiska infallsvinklar.10 Det har visat sig att när man undersöker hur 

migration i forntiden såg ut så kan det ofta vara lämpligt att studera och jämföra med 

antropologiska och nutida exempel. Utifrån det synsättet ses migration inte som isolerade 

händelser utan som en del i ett större sammanhang.  

 

Precis som i dag så var även människor i forntiden nyfikna på hur världen såg ut och hur folk 

hade det bortom sin egen horizont. De behövde också komplettera sina resurser med råvaror 

och produkter som de inte hade tillgång till lokalt. Därför utbyttes varor och därmed även 

idéer, tankar och erfarenheter mellan kulturella grupper från olika platser. Dessa utbyten och 

möten var alldeles nödvändiga för att samhällen skulle utvecklas. Ibland bestämde sig 

människor för att flytta till en annan plats p.g.a. bättre försörjningsmöjligheter, krig, 

giftermål, äventyrslystnad eller för att komma närmare släkt och vänner. För att förstå hur 

denna migration gick till belyser jag själva migrationsprocessen i min forkskning av den 

tidigtranskaukasiska kulturens spridning. Framförallt är det ett sätt att närma sig människorna 

bakom keramiken - de som för 5000 år sedan beslutade sig för att överge sina hem och söka 

lyckan någon annanstans. Metoden kan även tillämpas på annan migration i forntiden, vilket 

kan hjälpa till att klargöra dåtida händelseförlopp för historiker och arkeologer.  

 

Om vi förstår hur forntida migration gick till och att den alltid förekommit så är det också 

lättare att förstå, sätta sig in i och acceptera nutida migration och de problem, men också 

möjligheter, som dagens migranter möter tillsammans med den lokala befolkningen.  
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9 Se artiklar i Mellars, P., K. Boyle, O. A. Bar-Yosef, och C. Stringer, (red), Rethinking the Human Revolution: 
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