Pålitlig källa till historien
om de Puniska krigen
På ett antikvariat i Karis fann Bokebackens medarbetare Thomas Garoff Polybios verk om de
Puniska krigen mellan Rom och Kartago. Dennes Romarnas väg till världsväldet, i skicklig
översättning av professor Ivar Heikels, är en spännande och fascinerande läsning trots att den
skrevs för över 2000 år sedan. Historikern Polybios framstår som en neutral och
sanningssökande vetenskapsman när han kyligt iakttar förloppen med klart sinne för
sammanhang och helhet. Dåtidens vidskepelse och tro på gudomliga ingripanden intresserar
honom inte.

Klockan 03:15 den 22 juni 1941 brakar operation ”Barbarossa” loss genom ett massivt tyskt
flyganfall mot de av Sovjetunionen annekterade polska städerna. I och med detta inleds Tredje
rikets tänkta expansion österut för att uppnå det ”Lebensraum” som rikets ledare beskrivit i sin bok
Mein Kampf år 1925. Det blir en urladdning mellan två militära giganter som slutar med att
Nazityskland utplånas fem år senare. Finland dras in i kriget med eller mot sin vilja genom att
ryssarna samma dag bombar Helsingfors.
Medan bomberna börjar regnar ner över Helsingfors har Ivar August Heikel (1861-1952) just lagt
sista handen vid ett gigantiskt arbete : Helsingfors universitet 1640 – 1940, en historik över
universitetets 300-åriga historia. Han tar nu itu med att översätta från grekiska till svenska ett stort
dokumentärt material från antiken. Det är frågan om en historik som även denna beskriver hur två
militära giganter drabbade samman på jakten efter Lebensraum som också ledde till att den ena
parten helt utplånades. Det gäller Polybios samlade skrifter på forngrekiska som är delvis avfattade
före 150 f. Kr. men till största delen mellan åren 146 – 134 f. Kr. Skrifterna anses vara det
pålitligaste källmaterialet om de Puniska krigen, det vill säga de tre krigen mellan Rom och Kartago
som slutade med att Kartago förstördes.
Heikel hade en lång och omfångsrik akademisk karriär bakom sig. Han var professor i grekiska vid
Helsingfors universitet mellan åren 1888-1926, det vill säga i hela 38 år samt rektor för universitetet
åren 1907-1911 och 1920-1922, så man kan med rätta säga att han var väl skickad för uppdraget.
Heikel ger sig i kast med verket. Han börjar med att välja ut den del av skrifterna som ger en god
helhetsbild av de Puniska krigen och lämnar bort en stor mängd utvikningar som stör
helhetsintrycket. Efter mycken möda och stort besvär är manuskriptet färdigt men då har Heikels
synförmåga redan decimerats till den grad att all korrektur måste ombesörjas av förlaget. Boken,
Polybios: Romarnas väg till världsväldet utkommer mitt under brinnande krig 1942 på Söderströms
förlag och två år senare på Gebers förlag i Stockholm.

Polybios verk påträffades i ett undanskymt antikvariat i den lilla stationsorten Karis i södra
Finland. Boken var ouppskuren. Foto: Kai Ingman/Bokebacken, 17.3.2017
Texten är frapperande modern
Polybios böcker handlar alltså om de Puniska krigen 246 – 146 f. Kr. där Rom expanderar till
världsmakt på bara 100 år genom att kuva Kartago. För en lekman är det naturligtvis omöjligt att
memorera all detaljer i samband med bataljerna till lands och till havs, än mindre att ge några
kritiska omdömen om händelseförloppen utan man måste snarare anamma rollen som ödmjuk elev i
samband med genomläsningen av verket. Några kommentarer kan man dock kosta på sig.
Det som man genast från början frapperas av är hur modern texten verkar. Polybios framhåller själv
i boken hur viktigt det är för en historiker att kritiskt granska alla källor och bedöma dem neutralt
utan att ta parti för någondera parten i en konflikt.
Och konflikter handlar det om. Man får en känsla av att historien som Polybios skildrar helt
domineras av maktkamp och krig både i Rom och i Kartago. Ingenting annat tycks det vara mödan
värt att sätta ned på pränt. Men han avancerar kritiskt analyserande och sammanfattande. Han
utesluter helt att folks tro på att gudar eller andra andeväsen skulle ha något inflytande på
händelseförloppet. Polybios framhåller däremot bestämt att i samband med historiebeskrivning är
det ens skyldighet att påvisa de faktiska orsakssammanhangen och försöka ge en helhetsbild genom
att sammanfoga alla de enskilda händelserna. Betraktas dessa isolerat kan detta ge upphov till
vanföreställningar och vidskepelse.
Kina och Rom samtida
Romarriket fick sitt genombrott som världsherravälde under de hundra åren från 250 f.Kr. till 150 f.
Kr. Epoken sammanfaller med sönderfallet av Alexander den stores välde som kännetecknas av
stridigheterna mellan Antiokhosdynastin i Syrien och Ptolemaiosdynastin i Egypten. Något som
kom att befrämja Romarrikets utbredning. Under samma tid lyckas Kinas första kejsare Qin Shi
Huangdi inte bara förena landet under en och samma härskare, men också förena spridda
murstumpar som uppförts som försvar mot nordliga nomadstammars inträngande till en enhetlig
försvarsmur som kan ses än i dag. Kinesiska kejsardömet och Rom som imperium har således
uppstått ungefär samtidigt.
I Norden hade samhällsbildningen inte riktigt kommit igång ännu, utan förromersk järnålder, även
kallad keltisk järnålder är förhärskande, således en period som ännu är på arkeologisk nivå (cirka
500 f.Kr. till Kristi födelse). Polybios själv använder sig av olympiaderna när han vill ge exakta

tidsangivelser. Olympiad syftar på de fyraåriga intervallen mellan de grekiska idrottstävlingarna och
som användes allmänt som en gemensam tidangivelse i alla Medelhavsländer under antiken. Enligt
vår tideräkning motsvarar till exempel 129:e olympiaden år 264 f.Kr. Bara ibland ger Polybios prov
på svårtolkade tidsangivelser av typen ”icke många år före den tid som det nu är frågan om”.
Geografi
Som ovan nämnts blev Polybios beordrad att verka som Lucius Aemilius betjänt (och sekreterare ?).
Eftersom Lucius fick kommenderingar till de flesta delar av det Romerska riket fick Polybios en
mycket god bild av områdets geografi och hur folk uppfattade världen på denna tid - jorden är
indelad i tre delar: Asien, Libyen eller Afrika samt Europa. Afrika är beläget mellan Herkules
stoder (Gibraltarsund) och Neilos (Nilen). Mellan Neilos och Tanais (Pontusbergen och Kaukasus
nordsluttning) ligger Asien. Europa sträcker sig från Tanais till Herkules stoder. Så man kan säga att
den kända värden för Polybios var Sydeuropa inklusive Svartahavsområdet, Mellanöstern med
Mindre Asien och Nordafrika.
Ett triangeldrama
Polybios beskrivning av Italien är mycket entusiastisk. Landet är enligt honom idealiskt eftersom
landet har formen av en lång udde med en åtföljande bergskam som ger rikligt med vatten åt en
bördig jord nedanför vilket ger ett blomstrande jordbruk. Genast utanför är ett fiskrikt hav.
Klimatet är optimalt. Geografiskt åskådliggör han Italien som en kombination av trianglar. Hela
landet är triangelformat då det i norr är begränsat av Alperna som bildar stortriangels bas och
sidorna utgörs av Adriatiska och Tyrenska havens kuster. I norr bildar Podalen sin egen triangel, åter
med Alperna som bas och sidorna bestående av Appeninerna i söder samt Adriatiska havet i öster. I
söder bildar stövelklacken och skospetsen samt ”vristen” sin egen syditalienska triangel. Slutligen
har vi Sicilien som allra mest liknar en triangel. I samband med Puniska krigen införlivas alla dessa
små trianglar i det Romerska väldet (ett triangeldrama således).
Som ett exempel på någonting utanför Polybios ”kända värd” nämner han de Brittiska öarna som
under hans tid ej ännu ingick i världsväldet. Ön är känd för sina rika tenngruvor. Andra
metallfyndigheter som Polybios nämner är silver- och guldgruvorna i Iberien (Spanien).
Väl organiserad maktbalans
Polybios jämför i flera sammanhang Roms statsskick med Kartagos i sina försök att analytiskt
förklara de historiska händelseförloppen. Generellt indelar han styrelseformerna i 1. konungadöme,
2. aristokratiskt styre, 3. demokratiskt (folk-) styre. Konungadömen indelar han vidare i sådana som
styrs genom bifall och sådana som styrs genom skräck. Historiskt sett, enligt Polybios, följer de
olika regeringsformerna ofta på varandra så att först infaller en period av konungastyre som sedan
övergår i aristokratstyre för att slutligen mynna ut i folkstyre som i sin tur urartar i pöbelstyre
varefter samhället går under.
Enligt Polybios upplevde Rom under den beskrivna perioden idealiska förhållanden. Rom hade en
fin balans mellan valda konsuler, senaten och folkförsamlingen. Konsulerna, som valdes för bara
ett år i taget och ofta så att man delade på makten genom att välja två konsuler samtidigt
representerade den verkställande makten men måste redovisa för senaten vad de åstadkommit.
Senaten handhar statsmedlen, agerar skiljedomare och ansvarar för diplomatin. Senaten framlägger
vidare lagförslag som folkförsamlingen antingen godkänner eller förkastar. Församlingen beslutar
också om krig och fred. Detta arrangemang gav Rom en triangelformad maktbalans som var mycket
väl organiserad.
Enligt Polybios hade Kartago har redan gått för långt över i folkstyre. En riktigt klar bild får man
inte av hur Kartagos statsskick var uppbyggt men Polybios framhåller att Kartago var framförallt en
handels- och sjöfartsstad där de mest inflytelserika koncentrerade sig på de ekonomiska
transaktionerna och struntade i folket. Försvaret sköttes nästan helt av legosoldater, som stundtals
kunde vara mycket opålitliga. Kartagerna använde sig av lansbärande fotfolk. Därtill hade de
proportionellt sett ett stort rytteri samt stridselefanter som spred skräck bland motståndarna.
Varifrån dessa elefanter kom framgår inte av Polybios skrifter. På grund av sin sjöfartstradition var

kartagerna till en början helt överlägsna till sjöss. Romarna kämpade i högre grad själva och
skaffade sig systematiskt mera krigserfarenhet. De lättbeväpnade kastade spjut, därtill hade de tungt
beväpnade soldater som var bepansrade samt hade stora sköldar.
Starkare rättsuppfattning i Rom
Polybios framhåller att där var också en moralisk skillnad mellan Rom och Kartago. Romarna
accepterade bara hederliga pengar, de kartagensiska köpmännen var däremot giriga och i Kartago
kunde man köpa och sälja ämbeten. I Rom var ett slikt tilltag belagt med dödsstraff I strid kunde
kartagerna vara skickliga men de ägde ej romarnas uthållighet. Polybios jämför också romarna med
grekerna. Han konstaterar att i Grekland sker förskingring av offentliga medel, men i Rom aldrig.
Rättsuppfattningen var enligt Polybios starkare hos romarna än hos kartagerna. Löftesbrott
betraktades med stort ogillande av romarna. Med svek tagna städer där man låtsades komma för att
hjälpa eller som vänner men sedan anföll och ockuperade en stad eller ett område ansågs av
romarna inte bara vara förkastligt utan också något som man måste bestraffas för.
Religionen i Rom liknade i mycket grekernas och Polybios konstaterar att man med religionens
hjälp i viss mån kunde hålla massan i styr i dessa länder. I Kartago är feniciernas polyteistiska tro,
cananismen förhärskande i vilken ingick både djur- och barnoffer. När det gäller samhällskontrollen
erbjöd religionen inget stöd i Kartago.
Krigshandlingarna mästerligt skildrade
Nedan skall endast i korthet beröras de otaliga krigshandlingar som Polybios skildrar så mästerligt.
Han lyckas i sina berättarkonst skapa en oerhörd känsla av spänning som gör läsandet
njutningsfullt.
Förspelet till de Puniska krigen sker i Syditalien där de grekiska kolonierna med staden Tarent i
spetsen oroar sig för Roms ökade maktanspråk. Efter att Tarent bryskt hade avvisat några romerska
sändebud inkallar de den grekiska konungen Pyrrhos till hjälp och de så kallade pyrroskrigen inleds
(280 – 275 f. Kr.). Grekerna förlorar kriget och den nedre triangeln av Italien införlivas i det
Romerska väldet. Rom har nu flyttat fram sina positioner ner till Messinasundet.

När Rom hade flyttat fram sina positioner till Messinasundet måste de skaffa sig en flotta samt lära
sig sjövett för att kunna utvidga sitt välde till Sicilien. Foto: Kai Ingman, 30.9.2015

Östra delen av Sicilien hade en grekisk befolkning, här ett exempel på lämningar efter denna
kultur: Herculestemplet i Agrigento. Foto: Kai Ingman/Bokebacken, 27.9.2015
På Sicilien i den grekiska staden Syrakusa kommer Hieron till makten (268 f.Kr.). Västra delen av
ön behärskas av Kartago och östra delen av Sicilien av de grekiska kolonierna som dock accepterar
att området i sin helhet erkänner Kartagos överhöghet. Hieron inser att det är bara en tidsfråga innan
Roms dominans kommer att utsträcka sig till Sicilien så han sadlar om år 261 f.Kr. och ansluter sig
till ”Roms vänner”. För hans del är detta ett klokt beslut för han kan nu tryggt sitta kvar på tronen
under en lång tid (268 – 214). Under hans tid vid makten utvecklar Arkimedes ett stort antal
krigsmaskiner som installeras till skydd för staden.

Första Puniska kriget börjar genom skärmytslingar i trakterna kring Messinasundet och områdena
kring Etnavulkanen. Foto Kai Ingman/Bokebacken, 25.4.2001

Etna på Sicilien har ett mindre utbrott på natten 25.4.2001. Foto Kai Ingman/Bokebacken.
Första Puniska kriget:
Krigslyckan pendlar
Efter diverse skärmytslingar på båda sidorna av Messinasundet inleds det första Puniska kriget som
gäller herraväldet över Sicilien. Kartago behärskar haven och romarna inser att de måste skaffa sig
en egen flotta. De vet dock ingenting om hur man bygger båtar och de har inget sjövett men som tur
är kommer över ett kartagensiskt fartyg och kopierar det. Detta inleder striderna till havs, och det
möjliggör för romarna att också flytta över sina trupper till Sicilien. Krigslyckan pendlar av och an
mellan Rom och Kartago.
Rom inser nu att så länge inget krig förs på den afrikanska sidan kan Kartago i lugn och ro samla in
trupper och förnödenheter och på detta sätt hålla liv i kriget. Rom beslutar därför att försöka flytta
kriget över till Afrika med en stor flotta som tar med fotfolk. Kartago försöker förhindra detta vilket
leder till det stora sjöslaget vid Eknomos 256 f. Kr. Vid det här laget har Rom redan så mycket
sjöstridserfarenhet att de till och med har utvecklat nya stridsmetoder i form av änterhakar och
klaffällor som ger Rom tillräckligt med framgång så att de kan flytta över marktrupper till den
afrikanska sidan.
Väl på den andra kontinenten stöter romarna på två nya överraskningar, Kartagos rytteri är helt
överlägset och därtill har de elefanter i sin slagordning som inger skräck bland romarna. Rom väljer
dock slugt en brant kulle till slagfält där kartagerna inte kan utnyttja vare sig rytteri eller elefanter.
Rom segrar, intar staden Tunes och hotar Kartago.
Roms härförare Marcus vill av fåfänga vinna en stor seger innan hans efterträdare Marcus kommer
till Afrika 256. Kartagerna är dock försiktiga men 250 f.Kr. lyckas Rom locka Kartago att anfalla
Panormos med fotfolk och elefanter men förvirring uppstår i deras led så att elefanterna mest
trampar ner sina egna varpå romarna tar elefanterna med sina indiska förare tillfånga och vinner
slaget. Romarna använder de beslagtagna elefanterna till att träna sina soldater att bli av med sin
elefantskräck.
Kriget fortsätter. Kartagerna vinner stort till havs 249 f. Kr. vid Drepana men Rom hotar staden
Eryx på Sicilien 243 f.Kr. Tre år senare ger Kartago upp och Första puniska kriget slutar. Det har
varat mellan åren 264 – 240 f.Kr., det vill säga i 24 år. Kartago förlorar Sicilien och betalar 300 ton
silver i krigsskadestånd till Rom.
Kartago upplever ett efterspel i och med att deras legosoldater, som blivit utan sold gör uppror. På

grund av det stora krigsskadeståndet till Rom har Kartago svårigheter att uppbringa medel för
solden. Under tiden passar Rom på att ta annektera Sardinien.

I samband med att Kartago var upptaget av legosoldaternas uppror efter det första Puniska kriget,
passade Rom på att annektera Sardinien. Detta gick stick i stäv mot vad som avtalats i
fredsuppgörelsen. Här en bild som visar ett typiskt landskap från Sardinien. Foto: Kai
Ingman/Bokebacken, 23.9.2015
Andra puniska kriget:
Rom erövrar Podalen
När romarna får en liten andhämtningspaus från de Puniska krigen passar de på att kuva de
cisalpinska gallerna 222 f.Kr., det vill säga gallerna som brett ut sig över den bördiga Podalen.
Polybios ger här en slående skildring av gallerna som folk. De lever på att föda upp svin med
ekollon i stora ekskogar. De håller till i helt obefästa byar och de har absolut inga husgeråd utan
ligger på halm och äter kött. De övar bara krig och jordbruk och de känner inte till något annat
yrke. Som förmögenhet räknar de bara boskap och guld, det enda de kunde föra med sig vid behov.
Skyddslingssystemet runt stormän och kraftkarlar är utbrett. Efter krigsfärderna råkar de ofta i
drucket tillstånd i slagsmål sinsemellan om bytet, som då lätt förskingras samtidigt som hären
upplöses. Gallernas svärd är utan udd varför de kan endast hugga med det.
Beskrivningen ger en bra bild av olikheterna mellan Central- och Nordeuropas folk jämfört med
befolkningen runt Medelhavet. Den senare gruppen hade sedan långa tider varit tvungen att skydda
sig mot sjöfarande fiender vilket lett till att befästa städer uppstått. Detta har å sin sida bidragit till
att kraftigt befrämja samhällsutvecklingen. Gallerna däremot har inte på samma sätt haft ett behov
av att skydda sig fortifikatoriskt. En mera öppen nomadiserande livsföring har varit naturlig för
dem. Samhällsutvecklingen har därför varit långsammare bland gallerna.
Genom segern över de cisalpinska gallerna införlivade Rom alla områden mellan Alpernas
bergskedja och Appeninerna. I och med detta behärskade romarna alla de italienska
”trianglarna”och kunde börja planera följande krig utan att behöva frukta några som helst
stridigheter på hemmaplan (trodde de).
Kartago och Rom till Iberien
Hasdrubal skuffas till Iberien för han vill bli diktator i Kartago. Rom inser genast att de måste
stämma i bäcken och besätter områdena norr om kartagerna. Hasdrubal avtalar med Rom att hålla

fred i Iberien med floden Ebro och staden Sagunt som demarkationslinje. Efter Hasdrubals död blir
svärsonen Hamilkar ledare, men efter att Hamilkar lönnmördats utses Hasdrubals son Hannibal till
efterträdare. Hannibal har inte bara ärvt befälet efter sin far utan också hatet mot romarna.
Hannibal börjar genast planera ett krig mot dem. Han räknar med att om han anfaller norrifrån kan
han lätt finna avfällingar bland de nyligen kuvade gallerna i Podalen. Hannibal provocerar romarna
genom att bryta Ebro-avtalet och ta Sagunt. Rom kräver Hannibals utlämning för att Kartago skall
kunna bevisa sin oskuld. De skickar ett sändebud till Kartago som säger: ”Har krig och fred i min
ficka, vilketdera skall han ta upp?”. Då Kartago inte vågar stöta sig med Hannibal och ger
undvikande svar slår romarna fast att det blir krig! Hannibal hade således på sätt och vis lyckats i
sin list att få till stånd en krigsförklaring.
Tåget över Alperna
Hannibal tar sig över Pyrenéerna med sin här där elefanter ingår. Romarna uppför i all hast städerna
Placentia (Piecensa) och Cremona för att hindra Hannibal från att tränga in i Podalen. Hannibal tar
sig över Rhone men har svårigheter att få med sig elefanterna över floden. De indiska elefantförarna
hamnar i strömmen och drunknar, elefanterna räddade sig dock med hjälp av snablarna.

Det är inte känt exakt vilken väg Hannibal tog genom Pyrenéernas bergskedja, men det kan mycket
väl ha varit genom ett pass som detta. Foto: Kai Ingman/Bokebacken, 13.4.2004
Hannibal och elefanter tar sig nu över Alperna. Väl framme i Podalen säger Hannibal: ”Ni har inget
val, strid eller dö. Ni är på fiendens mark”. Rom sänder Publius med en här för att stoppa Hannibal
men blir slagen vid floden Trebia (218 f.Kr.) som är en biflod till Po nära Piacensa. Den sista
elefanten dör.

Det är oklart vilken väg Hannibal tog över Alperna men han kan mycket väl ha följt en dalgång
som denna som för mot Breuil-Cervinia. Foto Kai Ingman/Bokebacken, 9.10.2011

…eller denna dalgång som ger en uppfattning om hur svår forcerad terräng Hannibal måste föra
sina trupper och elefanter igenom. Foto Kai Ingman/Bokebacken, 9.10.2011
Hannibal byter kläder hela tiden, han är rädd för lönnmördare. Han har dessutom blivit blind på ena
ögat. Han utmanar romarnas härförare Flaminius genom att tåga förbi hans läger utan strid. Den
provocerade härföraren går i Hannibals fälla och förlorar stort vid sjön Trasimeno. Från och med
nu blir kriget allt grymmare. Hannibal låter döda alla romare i vapenför ålder. Som svar utser
romarna den försiktige men erfarne Qvintus Fabius till diktator, som därigenom får oinskränkt makt
ute på slagfältet.
Hannibal får ingen hjälp
Polybios gör i detta skede en intressant iakttagelse. Tvärt emot vad Hannibal hade hoppats på
överger nästan ingen stad eller bundsförvant sin trohet till Rom. Hannibal får ingen spontan lokal

hjälp, inget avfall från Rom förekommer. Detta indikerar att Rom, trots sin krigiska framfart ändå
lyckats ge en seriösare bild av sin statsbildning, någonting som det lönade sig att satsa på också om
man var en utomstående part, medan Hannibals armé upplevdes mera som ett tillfälligt rövarpack.
Regeln verkade ha slagit rot: ”Bättre tvång under pålitliga förhållanden än frihet utan lag”.
Diktator Fabius undviker strid på öppna fällt. Han är rädd för Hannibals rytteri. Genom försiktighet
och avvaktan lyckas han stänga in Hannibal på en slätt genom att besätta ett pass. Här blir boken
nästan lika spännande som en äventyrsroman när Polybios berättar hur Hannibal lyckas ta sig ut
med hjälp av facklor fästa i hornen på 2000 oxar. För att få fart på kriget utser Rom en andra
diktator, den fåfänge Marcus som Hannibal lurar till strid men den kloke Fabius räddar honom i
sista minuten.
Kriget har nu gått över i ett utnötningsskede. Här pekar Polybios ut skillnaden mellan Rom och
Kartago. Den romerska krigsledningen är hela tiden i kontakt med senaten i Rom och man förnyar
arméns resurser fortlöpande. Romarna lyckas också nå ut med budskapet att man kämpar för sitt
”fosterland”. Hannibal verkade inte ha någon fungerande kontakt med Kartago. Polybios låter en
förstå att man i Kartago var nöjd bara kriget (och Hannibal) hölls borta från den afrikanska sidan.
Hannibal, som inte har någon reserv, vädjar om förstärkningar men bönen klingade för döva öron.
Inte heller sänder kartagerna någon flotta att understöda honom sjöledes. Detta leder till att
Hannibal måste börja lova ”guld och gröna skogar” åt sina trupper bara de vinner kriget åt honom.
”Se vilket välstånd som väntar oss”
Rom låter nu bli att utse någon diktator utan väljer i stället två konsuler: Lucas Aemilius (som
Polybios var i tjänst hos) och Gaius Terentius. Krigslyckan står dock ännu Hannibal bi, då han
lyckas ta staden Cannae med sina rika vinterförråd vilket ger Hannibal möjligheten att entusiasmera
sina soldater: ”Se vilket välstånd som väntar oss bara vi vinner en slutgiltig säger”. Åter en gång
lyckas Hannibal locka romarna till ett fältslag som han vinner stort (Cannae 216). Detta blir dock
hans sista seger. Efter ett lite planlöst irrande omkring i Syditalien måste Hannibal dra sig tillbaka
till den afrikanska sidan.

I samband med striderna vid Cannae rörde sig Hannibal med sina trupper i närheten av vulkanen
Vesuvius som cirka 270 år senare skulle få ett ett våldsamt utbrott och täcka staden Pompei i aska.
Foto: Kai Ingman/Bokebacken, 2.10.2015

Hieron, som varit en högt älskad härskare i Syrakusa dör 215. I samband med första Puniska kriget
hade staden sadlat om och blivit bundsförvant med Rom. Efter Hannibals stora seger i Cannae 216
gör Syrakusa misstaget att gå över till Hannibals läger. Detta uppfattas i Rom som den värsta
tänkbara synd och romarna intar staden 213 f. Kr. som bestraffas med skoningslös grymhet. Det är
från Polybios berättelse om denna straffexpedition som alla historier om Arkimedes härrör.

Syrakusa idag, kort före ett åskoväder. 500 år efter att Arkimedes blir dödad tar sig S:ta Lucia in i
världshistorien från samma stad. Foto: Kai Ingman/Bokebacken, 25.9.2015
Kriget avslutas på afrikanska sidan
Rom utser år 204 Publius Cornelius Scipio till fältherre på den afrikanska sidan. Genom list lyckas
han skapa stor oreda genom att bränna upp libyernas och numidernas läger. Scipio hotar nu
Kartago. Polybios påpekar det omoraliska i att Roms soldater först plundrar omnejden på dyrgripar
som de sedan säljer åt Kartagos köpmän billigt. Dessa i sin tur säljer vidare stöldgodset med god
vinst. Nu kallar Kartago på Hannibal. Kartago kommer att tänka på Hannibal först när de inte har
något val då de flesta av deras bundsförvanter gått över till Roms läger. Polybios tycker att allt detta
ger en dålig bild av Kartago. Scipio och Hannibal träffas, Hannibal erbjuder Iberien åt Rom men
Scipio säger nej vilket leder till slaget vid Zama 202 f.Kr. Hannibal har återigen ett stort antal
elefanter men dessa trampar ner kartager i förvirringen och skingrar Hannibals trupper vilket leder
till att romarna vinner stort. Polybios slutomdöme om Hannibal blir därför: ”Utmärkt var han men
mötte en ännu bättre”.
Efter slaget vid Zama dikterar Scipio fredsvillkoren: Hela flottan, alla fångar, alla elefanter, 100
unga söner av de rikaste familjerna som gisslan och så vidare. Hannibal hamnar att lotsa kraven
igenom Kartagos folkförsamling där man genast börjar ställa motkrav varpå Hannibal måste driva
igenom fredsvillkoren på ett bryskt och odemokratiskt sätt. Han blir mycket kritiserad för detta,
själv tycker han att kartagerna är otacksamma. Efter kriget känner Hannibal sig inte längre säker i
Kartago och han flyr därför till Antiokhos III i Syrien. Antiokhos III blir i sin tur besegrad av
romarna 191 och 190 f.Kr.
Tredje puniska kriget:
Kartago jämnas med marken
Som tidigare nämnts har denna del av Polybios historik gått förlorad varför samlingsverket inte går

in på djupet med detta krig utan det behandlas summariskt på bara några få sidor. Kriget slutar hur
som helst med att Kartago jämnas med marken 146 f.Kr.. Senatorn Cato den äldre (234-149 f.Kr.)
som lär ha avslutat alla sina anföranden med uttalandet: ”För övrigt är jag av den åsikten att
Kartago bör förstöras”, nämns inte av Polybius. Polybios slutomdöme av Hannibal var att hans
största förtjänst vid sidan av hans strategiska skicklighet var hans förmåga att sammanjämka totalt
olika folkgrupper med helt olika kultur i en och samma armé där alla lydde en och samme man.
Enligt Polybios gjorde Hannibal dock ett stort strategiskt misstag: Han började med Rom då han
istället borde ha tagit Rom till sist.

Polybios bevingade ord
Enligt tidens sed brukade författare under antiken smycka ut sina skrifter med visdomsord som
motsvarar senare tiders ordspråk. Ofta var det frågan om att i en elegant kort formulering baka in en
på erfarenhet baserad insikt såsom Euripides: ”Ett klokt råd är bättre än många händer”. Polybios
ger exempel på detta, men då han mest skriver om krigshandlingar är nästan alla hans bevingade
ord förknippade med krigföring. Här några exempel: ”Det finns två sätt att förändra sig till det
bättre, det ena er att lära sig av sina egna olyckor det andra är att lära sig av andras
olyckor”.”Framgång ger avund som leder till förtal”, ”Seger i strid garanterar inte seger i krig”, ”En
god härförare måste kunna se tiden för seger men också tiden för eftergift”, ”Olyckliga strävar att
sprida sin olycka”, ”Att dö i strid är att skiljas manligt ur livet”, ”Ungdomen är full av
oeftertänksamt mod”, ”Många aktar icke det som säges utan den som säger”, ”Ett fördrag med
fienden betyder bara ett uppskov av krigshandlingarna”. ”Betjäna dig av dina vänners iver så länge
som ivern är hel.”, ”Din fåfänga är din fiendes tillgång”, ” Din styrka ligger i din förmåga att se
andras fel”, ”Svårast för människan är väntan”, Polybios råd: Kontrollera om dina förutsägelser
baserar sig på pålitliga uppgifter”.

Polybius beundrade Romarriket
Polybios (203 – 118 f. Kr.) anses vara den första kritiska historieforskaren under antiken. Orsakerna
härtill är fyra. För det första antog han en helt neutral ståndpunkt i förhållandet till de olika parterna
i samhälleliga konflikter och krig. För det andra var han helt sekulariserad, det vill säga han hade
redan slopat alla tankar på att utomstående gudar eller halvgudar skulle påverka händelseförloppen
trots att en utbredd vidskeplighet ännu var förhärskande. För det tredje skrev han ingenting på
uppdrag av någon makthavare som var vanligt under denna tid. Beställda verk var ofta ägnade att
förstora och försköna beställarens insats och förhärliga hans resultat vilket automatiskt har minskat
dylika krönikors historiska pålitlighet. För det fjärde försökte han i sin historieforskning se större
helheter och därigenom kunna knyta ihop till synes isolerade företeelser till en större helhet. Av
hans omfattande produktion har stora delar bevarats till våra dagar.
Polybios var född och uppvuxen i en hellenistisk kultur i Arkadia Megalopolis (Tessaloniki idag).
Han råkade i romerskt fångenskap tillsammans med tusentals andra efter slaget vid Pydna år 168 f.
Kr. i samband med att romarna kuvade det så kallade Akhiska förbundet. Men lyckan stod honom
bi, då han blev kommenderad att verka som betjänt åt överbefälhavaren från fältslaget, Lucius
Aemilius Paullus. I sjutton år kom Polybios sedan att följa med Lucius Aemilius till alla ställen dit
generalen fick kommenderingar. Därigenom fick Polybios en mycket god bild av det dåtida
Romerska riket, både vad gäller geografisk utbredning och struktur. Under denna tid blev han en
stor beundrare av det romerska samhället. Detta förhindrade honom dock inte att behandla
romarnas insatser i de puniska krigen fullständigt neutralt.
Polybios huvudverk Historia omfattar 40 böcker varav många bevarats. I dessa alster beskriver han
medelhavsområdets historia generellt med fokus på hur Rom gradvis växer fram till en världsmakt.

Detta verk är den främsta historiska källan som beskriver de Puniska krigen 264 – 146 f. Kr., det
vill säga krigen där Rom gradvis gör sig av med sin värsta rival Kartago om dominansen i
Medelhavsområdet. Det första Puniska kriget som utkämpades mestadels till havs mellan åren 264
och 241 f.Kr. och andra Puniska krigen från 218 till 201 f.Kr. mest känt som Hannibals krig,
behandlas i detalj i Polybios böcker men på grund av att senare delen av hans verk delvis gått
förlorade blir det tredje Puniska kriget mellan 149 och 146 f.Kr. bara summariskt redovisat på några
få sidor.
Under medeltiden föll Polybios verk i glömska som så mycket annat av antikens litteratur på grund
av katolska kyrkans fokusering på teologiska spörsmål. Under renässansen lyftes arbetet åter fram i
rampljuset. Det säges att bland andra, Machiavelli, Montesquieu och Sveriges konung Gustav II
Adolf noggrant studerade Polybios Historia. Det påstås till och med att Montesquieu skulle ha fått
sin idé om maktfördelningen från Polybios skrifter och att denna idé skulle ha förmedlats via
Montesquieu till Förenta Staterna och där till deras författning av år 1776.

