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Förhistoria 
Centralasiens historia fram till det Akemenidiska rikets, se nedan, grundande vilar 
helt på arkeologiska källor och dessa är i högsta grad föremål för olika tolkningar. De 
tidiga skriftliga källor som eventuellt kan ge någon indikation på allmänna 
förhållanden i regionen är mesopotamiska lertavlor. Utvecklingen till 1000 f. Kr. går 
mycket långsamt och floddeltan var fortfarande den vanligaste platsen att bedriva 
jordbruk. Det tycks som viss expansion av den bofasta befolkningen och den 
uppodlade arealen har ägt rum under perioden 3000-1000 f. Kr, en förutsättning för 
befolkningsökning i ett område som Centralasien är en motsvarande ökning av 
uppodlad areal och detta kan endast komma till stånd med ökad konstbevattning, 
vilket i sin tur indikerar en högre grad av centralisering eftersom bevattningsprojekt 
såsom dammar och kanaler är mycket arbetskraftsintensiva och fordrar kontinuerligt 
underhåll och central reglering. Någon måste bestämma när och hur mycket vatten 
som skall användas. Vilka folk som bodde i Centralasien före indoeuropeernas 
ankomst går idag inte att fastställa. Det kan därför vara lämpligt att börja historien 
med dem. 
 
Indo-européerna i Centralasien  
Frågan om det indoeuropeiska urhemmet och de indoeuropeiska folkvandringarna har 
varit ett omdebatterat ämne under lång tid. Tanken på stora rörelser av ett folk som 
ersätter ett annat har övergivits av de flesta forskare. Den ursprungliga 
bosättningsorten placeras ofta på stäppen norr om Svarta Havet, Kaspiska Havet  och 
Aralsjön. Indoeuropéerna har fått sitt namn efter de språkliga likheter och förmodade 
släktskap som finns mellan de olika indoeuropeiska språken. Denna stora grupp delas 
av historiker ofta in i två undergrupper kentumfolk och satemfolk. Kentum och satem 
betyder hundra på latin respektive avestiska och kentumspråken återfinns i huvudsak i 
västra Europa med undantag för spår av en kentumtalande grupp i östra Centralasien, 
tokharerna. Satemspråken finns i östra Europa, Iran och Indien. När det gäller det 
indo-iranska urhemmet är enigheten större att detta låg någonstans på stäppen norr 
och öster om Kaspiska Havet och Aralsjön.  
Sett i ett modernt perspektiv går utvecklingen mycket långsamt och de ursprungliga 
indo-iranierna hade kännedom om såväl boskapsskötsel som enkelt jordbruk. Ett 
viktigt steg var att hästar och kameler tämjdes och började används för att dra vagnar, 
vilket ger en ökad rörlighet och möjligheter till förflyttning. Arkeologiska 
utgrävningar visar också att hantverkare når ökad skicklighet i metallbearbetning och 
kruktillverkning. Det är vanligt att en betydande utgrävningsort ger namn till en 
arkeologisk ”kultur” med vissa specifika karakteristika med avseende på krukskärvor, 
metallbearbetning eller liknande. I Centralasien heter dessa kulturer bl.a. Afanasievo-, 
Andronovo- och Karasukkulturen och de sätts i samband med viss spridning av 
metallföremål och eventuellt en rörelse av indoeuropeiska folk. Karasukkulturen finns 
belagd från 1500 f. Kr. i Ferganadalen.  
Dessa invandrande indoeuropéer kallades traditionellt arier men numera används 
oftast begreppet indo-iranier. Dessa kulturer och folk kan endast beläggas via 
arkeologiska fynd. För att spåra dessa tidiga invånare i Centralasien söker arkeologer 
och historiker efter olika kännemärken och man har långt ifrån nått enighet kring 
dessa. En första indikator på indo-iransk närvaro anses vara spår av hästoffer, 
hästbegravningar eller annan form av hästkult. Detta innebär inte nödvändigtvis att 
indo-iranierna var de enda som dyrkade hästen. Ett annat kännetecken är eldkult, 
vilket indo-iranierna inte var ensamma om, men som de i alla fall anpassade och spred 
till ny områden. Eldkulten blev senare ett viktigt inslag i zoroastrianismen. Ett tredje 
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kännemärke är kremering av de döda men även jordbegravning och exponering av de 
döda förekommer hos de tidiga indo-iranierna. Ett fjärde karakteristikum på indo- 
 

 
Exempel på olika arkeologiska kulturer i Centralasien 2000-1500 f. Kr. 
 
iransk närvaro kan vara metallurgin. Kunskap om och färdighet med koppar och brons 
var välkänd hos indo-iranierna och vissa hävdar att indo-iranierna förde med sig 
kunskap om järntillverkning till Centralasien men det är osäkert. Vi kan i alla fall säga 
att de aktivt spred kunskapen om och användningen av brons- och järnföremål. En 
femte signal kan vara drickande av kultdryck, haoma eller soma, i rituella 
sammanhang. Vi vet att bruket av kultdryck förekom eftersom profeten Zarathustra 
motsätter sig drickandet av haoma. Traditionen var dock så satt haomadrickandet 
senare kommer tillbaka in i zoroastrismen. 
 
De iransktalande nomaderna, sakafolken/ skyterna  
Under 500-talet f. Kr var det de iransktalande sakafolken eller skyterna, som de 
kallades av grekerna, som dominerade den Euroasiatiska stäppen. Sakastammarna var 
historiens första riktiga hästburna nomader. Nomadism är ett ekonomiskt system för 
matproduktion grundat på boskapsuppfödning och årstidsbetingad flyttning. 
Sakafolken tycks ha behärskat stäppen från Donau i väster till Orkhon i öster och ned 
till den iranska högplatån i söder. I norr begränsas stäppbältet naturligt av det sibiriska 
barrskogsområdet, Tajgan. Källproblemet är detsamma som för mycket av den äldre 
historien: nomaderna har i regel inte efterlämnat några skriftliga källor och i bästa fall 
finns de omnämnda i grekiska eller kinesiska källor, där de dock betraktas som 
barbarer. Referenser till sakafolken finns också i fornpersiska inskriptioner bl. a. i 
avestan, se nedan under zoroastrism. Tyvärr går det ännu inte att fastställa de olika 
sakastammarnas identitet eller bosättningsort. Nomadiska erövringar skedde genom 
att den besegrade stammen blev en del i en ny större enhet under erövraren. Den nya 
enheten blir en konfederation bestående av olika stammar och kan lätt falla sönder om 
den nye ledaren inte lyckas förse de ingående nomadstammarna med mer byte än vad 
de skulle kunnat skaffa på egen hand. Detta är en förklaring till den inneboende 
instabilitet som kännetecknar olika nomadriken. Rent allmänt tycks ha gällt att såväl 
på stäppen som i oaserna var det ledarna för de olika nomadkonfederationerna som 
erbjöd beskydd åt den bofasta befolkningen. Nomader är beroende av handel och ett 
nära förhållande till bofasta folk, frivilligt eller med tvång. Kom ihåg att: ”The pure 
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nomads are the poor nomads”, vilket en av de ledande forskarna om Centralasien, 
Owen Lattimore, har påpekat. De antika nomaderna behövde precis som senare 
 

 
Utbredningsområde för Sakafolken samt karta över Partherriket, se nedan. 
 
nomader rikt betesland för sina hjordar. Bukharaoasen, Khwarazm och Dahistan, 
dagens Turkmenistan, är exempel på rimliga bosättningsorter för sakastammarna 
under andra hälften av det första årtusendet f. Kr. i västra Centralasien.  
 
Zoroastrism 
Kunskaperna om Zoroaster, grekernas namn, eller Zarathustra, det persiska namnet, 
och den tidiga zoroastrismen grundas på den religiösa texten Avesta samt senare 
texter om profeten. Avesta som är den viktigaste källan till Zarathustra är skriven på 
ett ålderdomligt östiranskt språk och det är endast fragment av en mycket större text 
som har överlevt. Det finns 17 verser, gathas, bevarade i den sasanidiska avestan som 
anses vara skrivna av Zarathustra själv. Zarathustra var präst eller zaotar i den gamla 
ariska religionen och levde troligen på 1000-talet f. Kr. i den östra delen av det 
iranska kulturområdet kanske i dagens Turkmenistan.  Zoroasters religion hade en 
moralisk ton där det onda förkastades och det goda omfattades. Zoroastrismen är den 
första tydligt monoteistiska religionen och den högsta gudomen heter Ahura Mazda 
(vis herre). Senare former av Zoroastrism har dock inkorporerat element som 
dyrkande av andra gudar och drickande av kultdryck, vilket Zarathustra själv hade 
förkastat. Zoroastrism har utövat betydande inflytande på judendom, kristendom och 
islam på olika sätt. Zoroastrismen blev senare statsreligion i såväl det Akemenidiska 
riket och det Sasanidiska imperiet. Zoroastrismen har påverkat den religiösa 
situationen i Centralasien men eftersom centralmakten aldrig var lika stark där 
bevarades många av de äldre folkliga religiösa uttrycken såsom dyrkande av 
vattenandar, träd och klippor. En folklig tradition som överförts och inkorporerats i de 
religioner som tidigare förekommit i området t ex buddhism, nestoriansk kristendom 
och manikeism. Det gäller även den form av östlig iransk sufiinspirerad sunniislam 
som varit dominerande i Centralasien sedan 700-talet.  
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Akemenidiska riket 550 f. Kr. – 330 f. Kr. 
Det Akemenidiska riket var det första persiska imperiet och omfattade stora delar av 
dagens Mellanöstern och Centralasien. Den akemenidiska expansionen börjar på 
allvar under kung Cyrus II när han erövrar det territorium som tidigare behärskats av 
mederna, den centralstyrda konfederation som föregick akemeniderna. Det 
Akemenidiska imperiet nådde sin största utbredning runt 500 f. Kr. och det politiska 
inflytandet sträcker sig då från landet kring Syrdarja i Centralasien till dagens 
Grekland. Riket erövrades 330 f. Kr. av Alexander den Store. Historien går in i ett 
nytt skede i och med etablerandet av det Akemenidiska riket. Den tydliga 
uppdelningen (dikotomin) mellan nomader och bofasta blir för första gången ett 
tydligt mönster under det nya persiska imperiet och fortsätter som en viktig drivkraft 
kontinuerligt i princip in i vår tid. Det är först med moderna skjutvapen som 
nomadernas rörlighet kan kontrolleras av de stora agrart baserade rikena. Det sista 
nomadimperiet, det Dzungariska imperiet, krossades av kineserna i mitten på 1700-
talet.  
 

 
Det Akemenidiska riket vid sin största utbredning c:a 500 f. Kr. Gränserna i 
Centralasien är osäkra. 
 
Det är tydligt att det Akemenidiska riket förde krig mot sakafolken och 
akemeniderkungen Cyrus miste livet 530 f. Kr. i strider mot nomadstammar enligt den 
grekiske historikern Herodotos. Det tycks senare som den akemenidiska armén 
innehållit ett betydande antal saka. Det är emellertid inte troligt att sakastammarna 
erhöll andra högre tjänster inom byråkratin eller styrelsen av riket. Vi vet att 
centralasiater deltog som soldater i den akemenidiska armén vid Darius och Xerxes 
invasioner av Grekland 490 och 480/79 f. Kr. Centrum för det akemenidiska 
Centralasien tycks ha varit Baktrien med Baktra (Balkh) som huvudort. Norr om 
Amudarja var Samarkand (Marakanda, Afrasiab) den största och viktigaste staden. 
Akemeniderna dominerade området under två sekler och bör ha påverkat såväl 
förvaltning som kultur. Vi vet att arameiska blev förvaltningsspråk och att den 
akemenidiska statsreligionen, Zoroastrism, spreds i området. Det tycks också som 
lagar, delvis inspirerade från Babylonien introducerades. Senare utvecklades alfabet 
för sogdiska, baktriska och khwarazmiska vilka alla gick tillbaka på det arameiska 
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alfabetet. Influenserna gick även åt andra hållet och sakanomadernas mer praktiska 
riddräkter och beväpning, speciellt pilbågen och det korta svärdet spred sig till de 
bofasta iranierna. Det skytiska bågskottet, att under förflyttning kunna skjuta bakåt 
från hästryggen, är en klassisk innovation i krigshistorien.     
 
Alexander den store och hellenismen i Centralasien 
Konsekvenserna av Alexanders erövring av det Akemenidiska imperiet liknade lite 
grand den påverkan som Islam och Europa haft på Centralasien i senare skeenden om 
än inte lika stark. Hellenismen, spridningen av grekiskt språk, filosofi, konst och 
kultur, var en strak kraft som innebar förändring i tankesätt och värderingar och då 
speciellt inom kultur, religion och naturligtvis konst för de centralasiatiska folken. 
Efter Alexander hade lämnar Centralasien dominerades historien av de greko-
baktriska kungarikena och hellenistisk kultur under ytterligare några århundraden.. 
 
Alexander den store (356-323 f. Kr.) 
Alexander efterträdde sin far Filip av Makedonien på den makedonska tronen när 
denne mördats 336 f. Kr. efter sedvanliga intriger och en bestraffningsexpedition mot 
Thebe säkerställde Alexander sin ledning över grekerna. Under Alexanders ledning 
begav sig den grekiska hären av österut för att ta hämnd på och erövra det 
Akemenidiska imperiet. Alexander lyckades i en rad slag i Mindre Asien och dagens 
Iran besegra de överlägsna persiska styrkorna. En av de viktigaste anledningarna till 
de grekiska framgångarna var den makedonska phalanxen. Soldaterna var utrustade 
med stora sköldar och beväpnade med 6 meter långa spjut. Det var höjden av 
militärteknologi och phalanxen var i det närmaste ogenomtränglig på plan mark. Det 
makedonska fotfolkets skicklighet i kombination med kavalleriattacker på flankerna 
och Alexanders strategiska geni gjorde att grekerna under Alexander snabbt skakade 
det Akemenidiska riket. Redan efter några få år befann sig Alexander långt österut på 
gränsen till det Akemenidiska imperiets centralasiatiska besittningar i jakten på de 
sista resterna av det persiska motståndet. Den akemenidiske storkonungen Darius III 
Commodanus hade mördats av satrapen (guvernören) av Baktrien och Sogdiana, 
Bessus. Bessus hade dessutom utropat sig till storkonung under namnet Artaxerxes 
IV. Alexander tog ivrigt upp förföljandet. 
 
Alexander den store i Centralasien 
Bessus måste ha antagit att han kunde vinna stöd för sin sak i Centralasien och att han 
hade en chans att i återerövra åtminstone den östra delen av det Akemenidiska 
imperiet. Bessus retirerade in i Baktrien och strax därefter 329 f. Kr. korsade 
Alexander Hindukushbergen söderifrån och stod också han i Baktrien. Det var en av 
Alexanders mest strapatsrika och farofyllda marscher. Bergspassen kostade många 
grekiska liv. Det tycks som de pragmatiska baktrierna, bönder och handelsmän, var 
obenägna att ge Bessus sitt stöd och Baktrien erkände snabbt Alexander som härskare. 
I ljuset av hans stora segrar och snabba marscher är kanske detta inte så konstigt. 
Bessus övergavs av många av sina allierade, infångades ganska enkelt och blev efter 
diverse turer avrättad. Alexander blir dock snabbt varse att han hade att göra med ett 
område med stark lokal identitet och där det handlade om att besegra många små 
härskare var för sig. Snabbt visar det sig att sogder och sakafolk norr om Oxus 
(Amudarja) inte alls är lika villiga att underkasta sig. En ny motståndare, en sogdisk 
adelsman vid namn Spitamenes, uppträdde nu på arenan. Alexander handlade snabbt 
när han fick höra talas om motståndet och bröt tidigt upp från sitt vinterkvarter och 
korsade Amudarja med hjälp av flottar. Han intog Marakanda (Samarkand) och 
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lämnade kvar en garnison där. Alexander begav sig sedan av på ett fälttåg i 
Khujandområdet i Ferganadalen. Under tiden anföll och besegrade Spitamenes 
Alexanders garnison i Marakanda. I ilmarscher från Khujand tog Alexander upp 
förföljandet av Spitamenes och drev honom ut på stäppen innan han var tvungen att 
gå i vinterkvarter i Baktra (Balkh). 
När Alexander startade sitt nya fälttåg mot Spitamenes tidigt på våren hade det 
strategiska läget förändrats och Spitamenes sakaallierade ville nu sluta fred och som 
fredstrevare mördade de Spitamenes och skickade hans huvud till Alexander. De  
 

 
Alexander den stores fälttåg i Centralasien och Indien. 
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härskare som såg vart vinden blåste började nu komma till Alexander och sluta 
separata fredsavtal med honom. De kunde på så sätt säkra sitt fortsatta maktinnehav. 
Detta gjorde bland annat härskaren av Khwarazm, Pharasmanes. Den sista striden 
stod mot dem baktriske adelsmannen Oxyartes som tagit sin tillflykt till en oländigt 
belägen bergsfästning där han trodde sig vara säker. Alexander intog emellertid 
ganska snart fästningen, och om vi får tro de antika historieskrivarna så visade han 
prov på stor mildhet och benådade Oxyartes samt gifte sig med dottern Roxana, 
Baktriens vackraste kvinna, och en ny Alexandersaga hade skapats. 
Alexander insåg ganska snabbt att det var omöjligt att kontrollera hela det väldiga 
riket med endast grekiska och makedonska trupper, även om dessa alltid utgjorde den 
militära basen. Det var nödvändigt att förlita sig på lokala stormän och detta var 
speciellt viktigt i Centralasien där den akemenidiska centralmakten aldrig varit stark. 
Alexander lämnade Centralasien, för att aldrig mer återvända, efter att ha säkrat 
området och tågade mot Indien 327 f. Kr. 
Situationen i Centralasien kan karakteriseras som ett dubbelkommando delat mellan 
de lokala (iranska) stormännen och grekerna som behöll kontrollen över skatterna och 
armén. Det var nödvändigt att inlemma lokala trupper i armén och förlita sig på de 
gamla akemenidiska administrativa strukturerna för att kunna styra. Lärdomen för 
framtiden var att lokala uppbåd inte hade någon chans mot en professionell armé. 
Alexander dog i Babylon 323 f. Kr. endast 33 år gammal. Alexanders generaler 
började omedelbart strida om makten och riket delades upp i flera delar. Den första 
tiden kontrollerades Centralasien av Seleukiderna efter den förste härskaren, 
Seleukos. När Seleukidernas fokus skiftade västerut under Antiochos så bildade 
grekerna i Centralasien egna kungariken, se nedan. Detta blev helt nödvändigt när 
Parnistammen (Partherna) etablerade sig som en barriär i mellersta delen av 
Seleukiderriket, mellan Centralasien och Antiochos välde i väster. 
Seleukos och hans son Antiochos understödde migration av greker och makedonier 
till den östra delen av riket. Det tycks som de flesta kolonister kommit frivilligt för vi 
har inga rapporter om uppror. Under många århundraden var närvaron av grekerna i 
Centralasien känd endast genom spridda konstföremål och de många mynt av mycket 
hög kvalitet som hittats i området. Under 1900-talet har dock Ay Khanum, vid 
sammanflödet mellan Amudarja och floden Kokcha i dagens Afghanistan, återfunnits 
och grävts ut. Detta var en fullvärdig grekisk polis (stad) med teater, gymnasion 
(träningsplats) och agora (torg). Inskriptioner visar också att det talades en 
ouppblandad grekiska och att greker och grekifierad lokalbefolkning levde sida vid 
sida.  
 
Partherna 
Parni eller aparni var en stam av Dahonomaderna som levde öster om Kaspiska havet. 
Någon gång runt 250 f. Kr. flyttade parni söderut och in på seleukidernas område, det 
gamla akemenidiska satrapiet Parthien. En av de tidigaste huvudstäderna var Nisa, 
nära dagens Ashgabad i Turkmenistan. Parni antog den bofasta befolkningens språk 
och blev snabbt assimilerade. Det kan ha varit fråga om ett härskande skikt som tog 
över kontrollen av området. Den förste härskaren kallades Arsakes eller Arshak, ett 
namn som sedan alla de parthiska kungarna bar, och ätten kallas också ofta den 
arsakidiska ätten. Den parthiska staten fortsatte att ha sitt kärnland i dagens 
Turkmenistan även efter att partherna snabbt kunde expandera västerut. Detta berodde 
på att seleukiderkungen Antiochos III förlorade slaget vid Magnesia 190 f. Kr. mot 
Romarriket som nu på allvar framträdde som en stormakt även i öster. Parthernas 
historia därefter handlar mycket om kontinuerliga stridigheter med Romarriket och på 
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200-talet e. Kr. är Partherrikets resurser slutligt uttömda och en ny dynasti, 
sasaniderna, från en av Partherrikets provinser, tar över makten i det iranska området. 
Sasaniderriket (226-640) kom att bli den nya stormakten i området tills det störtades 
av araberna på 600-talet. Sasaniderna skulle komma att utöva ett betydande politiskt 
och kulturellt inflytande på Centralasien. 
 
Greko-baktriska kungariken 
Greko-baktrierna var arvtagarna till akemeniderna och seleukiderna i Centralasien. 
Det är intressant att se hur starkt det inflytande de grekiska och makedonska 
kolonisterna hade i området. Deras antal, trots seleukidernas kampanjer att locka 
grekiska bosättare, kan inte ha varit stort, även om de troligen varit speciellt talrika 
just i det greko-baktriska området för att kontrollera vägar och handelsrutter till 
Centralasien och Indien. Den lokala befolkningen levde sida vid sida med de grekiska 
kolonisterna men om deras relationer till varandra är mycket lite känt.  
De seleukidiska besittningarna söder om bergskedjan Hindukush hade avträtts till 
Chandragupta Maurya men greker fortsatte att leva söder om bergen. De greko-
baktriska myntens inskriptioner och kvalitet bär vittnesbörd om att först Sogdiana och 
sedan Baktrien överflyglades under det dubbla trycket från nomadstammar och 
partherna på 100-talet f. Kr.  
Det nomadiska mellanspelet i området tycks inte ha inneburit några större 
förändringar för den bofasta befolkningen, vilken starkt påverkade det nomadiska 
härskarskiktet med sin kultur. Den mångfasetterade kulturella situationen i Baktrien 
avspeglas i nomadgravarna från Tilla Tepe i norra Afghanistan från första århundradet 
e. Kr. Där finns den klassiska realistiska grekiska stilen representerad med sin 
porträttkonst.Vi ser också exempel på den nomadiska stilen med snirkliga och 
utsirade djur föreställande antingen jägare eller jagad. De djur som avbildas är 
fortfarande ofta hjortar eller hästar med hjorthorn och visar på den starka ställning 
som den gamla föreställningsvärlden fortfarande hade hos nomaderna. Det finns 
också en tredje parthisk stil representerad. Det tycks som många olika gudar dyrkas 
och det finns inget som tyder på ett starkt organiserat zoroastriskt prästerskap i 
Centralasien som vi ser exempel på under den akemenidiska rspektive den sasanidisk 
perioden i det iranska kärnlandet.  
Det kanske viktigaste kulturella arvet från den greko-baktriska perioden var 
inflytandet från den grekiska konsten i området. Den realistiska grekiska 
avbildningstraditionen i kombination men den indiska konsttraditionen smälte 
samman och utövade ett avgörande inflytande på den buddhistiska konsten. Denna 
nya kontstil kallas ofta Gandharastilen efter sin ursprungsort, som i dag ligger i norra 
Pakistan. Gandharaskolan nådde sitt största inflytande på 200-talet. Gandharakonsten 
bröt mot den tidigare traditionen att avbilda Buddha i form av indirekta symboler och 
började avbilda Buddha som person och människa. Det började också tillverkas  
reliefer med scener ur Buddhas liv. I det tidiga skedet av Gandharakonsten har 
Buddha tydliga drag av den grekiske guden Apollon och man brukar tala om en 
individualiserad framställning av Buddha. Senare sker en naturlig anpassning till 
lokala förhållanden och ansikte och kläder alltmer påverkade av den indiska konsten 
och människorna på platsen.   
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De greko-baktriska kungarikena i Centralasien vid sin största utbredning. 
 

 
Exempel på greko-baktriskt mynt samt ett huvud av Buddha i Gandharastil, 
100-tal med tydliga grekiska influenser. 
 
Nomadvandringar 
De kinesiska källorna, vilka är de enda som finns bevarade, berättar om rörelser av 
nomadstammar vid gränsen till Gansuprovinsen. En grupp från norr kallad Xiongnu 
(Hunner) hade nu enats och bildat ett mäktigt nomadimperium som låg i strid med 
Hankina (202 f. Kr – 220 e. Kr.) under århundraden. Under denna period utvecklas ett 
avancerat system av tributbetalningar mellan Hankina och Xiongnu. Kineserna betalar 
mycket stora summor främst i silke men även i andra produkter som ett slags 
beskyddarpengar. Det är också intressant att notera att de mest avancerade 
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nomadrikena uppkommer just på gränsen till en av de ledande högkulturerna när 
denna styrs av en kinesisk dynasti och inte dynasti av nomadursprung. Dynastierna av 
nomadisk härkomst var skickligare på att hålla övriga nomaderna splittrade eller 
hantera en krigssituation om en sådan uppstod. 
 

 
Xiongnuriket i sin största utbredning, troligen senare än 200 f. Kr. 
 
Nomderna förde också strider mot varandra och Xiongnu anföll en annan nomadstam 
Yuezhi (tokharer?) som bodde i Gansukorridoren och troligen den nordöstra delen av 
Tarimbäckenet. Yuezhi föll under denna process sönder i två delar, mindre och större 
Yuezhi. Mindre Yuezhi flyttade söderut in i de tibetanska bergsområdena. Större 
Yuezhi flydde västerut genom Dzungariet till området runt Ilifloden. Bara tolv år 
senare fördrevs de även från Iliområdet av Wusun och dess allierade Xiongnu. Yuezhi 
fortsatte sin vandring söderut in i Centralasien och drev andra nomader framför sig 
och de var dessa successiva nomadflyttningar som parther och greko-baktrier kände 
av.  
 
Kushanariket 
Yuezhi har varit föremål för betydande historiskt intresse eftersom de har utpekats 
som talare av ett kentumspråk, tokhariska. Kentumspråk ansågs traditionellt vara 
västliga indoeuropeiska språk besläktade med latin. Texter på tokhariska, från deras 
sentida ättlingar, finns bevarade från Kucha i Tarimbäckenet. En av Yuezhis 
understammar antas ha grundat Kushanariket och gav namnet Tokharistan till det 
antika Baktrien och dagens Badakshan. Kushanariket grundades c:a 30 e: Kr. och 
nådde sin största utbredning 100-150 e. Kr. Tyvärr är de historiska källorna magra 
och kontakter mellan Partherriket och Kushanariket är i det närmaste okända, men de 
borde ha förekommit. Kushanerna utgjorde rimligen ett begränsat styrande överskikt 
som var skilt från den övriga bofasta befolkningen. Kushanariket i Centralasien 
sträckte sig troligen upp till Amudarja men omfattade inte Khwarazm, Amudarjas 
delta. Baktrien, med sin rika jordbruksbygd, var som nämnts rikets kärnområde. 
Under perioder hade kushanerna kontroll även över centrala och nordvästra Indien. 
De tidigare skriftspråken arameiska och grekiska ersätts nu av de lokala iranska 
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språken parthiska, medelpersiska, sogdiska och khwarazmiska alla skrivna med 
alfabeten baserade på det arameiska.  
Under Kushanariket kan man av arkeologiskt material utläsa att konstbevattning och 
jordbruk expanderade. Det förekom omfattande handelskontakter vilket fynd av 
kinesiska lackarbeten, egyptiskt glas och grekiskinfluerade gipsbyster vittnar om. Det 
förekom även tillverkning av vapen (svärd, harnesk, pil och båge). Lämningar av 
stora palats med väggmålningar, befästningsverk och tempel vittnar om en expansiv 
ekonomisk och kulturell period i Centralasiens historia. Kushanariket var ett 
handelsimperium och införde en monetär guldstandard för att underlätta handeln med 
främst Indien och Romarriket men detta fick följder även i Centralasien och Kina där 
kushanska mynt accepterades. Det är under Kushanariket som Gandharakonsten, se 
ovan, blomstrar och sprids via Afghanistan in i Turkestan i samband med 
buddhismens spridning i området. På sin väg förändras Gandharakonsten och 
anpassar sig till många olika lokala stilar. 
 
Buddhism i Centralasien 
Buddhistiska missionärer anlände till västra Centralasien på 200-talet f. Kr. och 
buddhismen fick ett starkt fäste i Baktrien. I Bamian höggs på 500 talet två enorma 
buddhastatyer ut ur sandstensklippan vid ett stort buddhistiskt kloster. Dessa statyer 
erinrade om skiftande religioner i område och att Norra Afghanistan varit ett viktigt 
buddhistiskt lärdomscentrum. Det var därför mycket tragiskt att dessa statyer, som en 
av talibanregimens sista åtgärder, sprängdes 2001. I den centrala delen av 
Transoxanien, Sogdiana, tycks emellertid buddhismen inte ha vunnit så stor spridning 
bland de sogdiska handelsmännen. Längre österut i Tarimbäckenets oaser fick 
buddhismen istället sitt starkaste tidiga fäste i Centralasien, buddhismens spridning 
till Tibet och Mongoliet behandlas i ett annat sammanhang. Redan på 100-talet hade 
buddhistiska missionärer nått Dunhuang och Kina. Tillsammans med Dunhuang i 
Gansu blev Kucha och Khotan i dagens Xinjiang viktiga buddhistiska lärdomscentra. 
Här översattes sanskrit- och prakrittexterna till de lokala språken. Missionärerna 
behövde någon slags stöd för minnet när de skulle förklara buddhismen för 
lokalbefolkningen. Buddha påstås också ha rekommenderat att hans budskap skulle 
översättas till olika folkspråk. Detta översättningsarbete var en gigantisk intellektuell 
prestation eftersom det krävde att många komplexa termer antingen skulle nyskapas 
eller anknytas till äldre begrepp i det språk man översatte till. Detta medförde 
naturligt att budskapet till vissa delar förändrades och anpassades till lokala 
förhållanden. Kineserna kom igång tidigt med arbetet att översätta sanskrittexterna 
och dessa kinesiska översättningar är idag tillsammans med de tibetanska de äldsta 
kompletta versionerna av de buddhistiska texterna eftersom många sanskrit- och 
prakrittexter senare gått förlorade när buddhismens ställning i det indiska kärnlandet 
försvagades. Folken i Tarimbäckenet började sedan själva översätta de buddhistiska 
texterna till sina egna språk; khotanesiska, kuchanska (tokhariska) och senare till 
uiguriska. De norra oaserna runt Taklamakanöknen var mer produktiva än de södra 
vilket gav större välstånd, men staterna hade sällan förmåga att samarbeta och var 
ständiga offer för olika nomadfolk, som ofta hade sin bas i Dzungariet i norra delen av 
dagens Xinjiang. Det fanns såväl nestorianska kristna som manikeer i Tarimbäckenets 
oasstäder men den dominerande religionen var buddhism fram till islams ankomst på 
900-talet.  Manikeismen var en dualistisk religion där kampen stod mellan ljus och 
mörker. Läran hade grundats av Mani på 200-talet och hade förhållandevis stor 
spridning under antiken men förföljdes svårt under sasanidiska perioden. På grund av 
goda klimatförhållanden är det i östra Centralasien, i Tarimbäckenet, där de flesta av 
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de bevarade manikeistiska dokumenten återfunnits. Manikeismen var i praktiken även 
statsreligion i det uiguriska kungariket i Qocho. Manikeismen hade också viss 
framgång hos mongolerna. Dessa olika oasriken har bl. a. efterlämnat en rik konst i 
form av grottmålningar som visar på den religiösa vidsyntheten och de omfattande 
kontakterna mellan folk och religioner mellan Tarimbäckenet och andra delar av 
Centralasien, Indien och Kina. Ett exempel på grottkonst från grottorna i Bezeklik 
utanför Turfan i sydöstra Xinjiang återfinns nedan. 
 

 
Tidigt foto av buddhastatyn i Bamian i norra Afghanistan. 
 
 

 
Exempel på buddhistiskt influerad konst från grottorna i Bezeklik i 
Turfanområdet i Xinjiang, 500 - 800-talen.  
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Sasaniderriket 
 

 
Asien 400 e. Kr. med bl. a. Sasaniderriket. 
 
Det Sasanidiska imperiet i Iran var en ny stark centralstyrd stat som starkt kom att 
påverka den situationen i Centralasien. Efter att ha besegrat kushanerna i Baktrien 
etablerade Ardashir I den sasanidiska dynastin 224-226. Han tog sig titeln Shah-n-
Shah (Konungarnas konung). Den nya dynastin kom att styra Iran och delar av 
Centralasien de kommande 425 åren. De tidiga sasaniderna ägnade Centralasien stor 
uppmärksamhet och företog fälttåg i Khurasan, Khwarazm, Baktrien och troligen 
Sogdiana mot Kushanariket. Allmänt sett var den sasanidiska tiden något av en 
blomstringsperiod för Centralasien med bl. a. större uppodlade arealer p.g.a. utbyggda 
bevattningsanläggningar, vilket ledde till högre jordbruksproduktion och möjliggjorde 
befolkningstillväxt. Den sasanidiska kontrollen i Centralasien utövades via lokala 
stormän och området var aldrig lika centralstyrt som de iranska provinserna. Liksom 
under den akemenidiska tiden handlar det snarare om ett indirekt politiskt och 
kulturellt inflytande. Den regionala handeln i Centralasien expanderade men den 
internationella handeln hade sjunkit ihop när det kinesiska Hanimperiet kollapsat på 
200-talet. Det var någon gång under denna period som silkesmasken smugglades ut 
från Kina och till Centralasien, troligen till Ferganadalen. Det gav i sinom tid upphov 
till en ny viktig lokal exportvara, silke. Efter den inledande konsolideringen av riket i 
öster så upptogs mycket av sasanidernas energi av att föra krig mot Romarriket. Detta 
kostade stora resurser och var en viktig anledning till varför araberna så lätt kunde 
besegra Sasaniderriket i mitten på 600-talet.  
 
Sidenvägen 
1877 kläckte den tyske geografen Ferdinand von Richthofen namnet Sidenvägen för 
att beskriva handelsrutten från Kina till Medelhavet under Antiken. Namnet myntades 
eftersom silke var den mest efterfrågade och värdefullaste handelsvaran från Kina till 
väst. Upptäckten av silkesmasken och dess kokonger och tillvaratagandet av 
silkesfibern finns belagt från 2000 f. Kr. i Kina. Silkestillverkningen förblev länge en 
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välbevarad hemlighet och först några århundraden in i vår tideräkning spreds 
kunskapen utanför Kina. Silke var inte endast en handelsvara utan också ett 
betalningsmedel. Nomadfolken norr om Kina övertalades att upphöra med sina räder 
mot att de erhöll silke som tribut, ett slags beskyddarpengar, från kineserna. 
Kineserna erlade tusentals balar i tribut varje år. Det fanns alltså mycket silke och 
många som ville handla med det på den internationella marknaden. Silke var en 
efterfrågad lyxartikel i Romarriket och runt 100 e. Kr. har silke blivit högsta mode 
bland rika romare. Nu kan vi verkligen tala om en Sidenväg mellan Kina och 
Medelhavet. Den internationella handeln expanderade kraftigt och det var ofta 
sogdiska handelsmän som utnyttjade den nya efterfrågan på silke i väst, på hästar, 
jade och kryddor i Kina samt på guld i Indien. Det är viktigt att komma ihåg att slavar 
var en viktig handelsvara i alla samhällen under den här perioden. Inte bara varor 
färdades till Kina utan under Tangdynastin (618-907) reste dansare, akrobater och 
musiker till Kina för att arbeta som underhållare. De kinesiska dynastierna Han och 
Tang tjänade på handeln men bevakade svartsjukt vinsterna. Parther och senare 
sasanider försökte monopolisera silkeshandeln genom att kontrollera landvägarna och 
de centralasiatiska köpmännen gjorde allt för att undvika de höga parthiska och 
sasanidiska tullarna. De sogdiska handelsmännen bildade kolonier främst längs den 
norra armen av Sidenvägen, genom Kucha (Kuqa) {stavas felaktigt Kuldja på kartan 
nedan} och Turfan, och in i Kina. De tycks ha bevarat sin egen identitet fram till den 
islamiska erövringen av området. Brev från 300-talet från sogdiska köpmän visar på 
en välutvecklad handelsväg med karavanseraier, platser där karavanen kunde rasta, 
mellan Baktrien via Sogdiana och till Tanghuvudstaden Chang’an, dagens Xian. Det 
främsta lastdjuret var den tvåpuckliga baktriska kamelen, senare även dromedar. 
 

 
Handelsrutter i Asien c:a 100 e. Kr. De tjocka strecken markerar Sidenvägen. 
 
Kökturkiska imperier (552-744) 
I början av 500-talet träder en ny kraftfull aktör in på arenan, turkarna. Ett antal 
faktorer som klimat, demografi, tryck från grannfolk och kinesernas politiska intriger 
tvingade turkarna att flytta på sig. Turkarna vinner i strider över andra nomadstammar 
som Jou-Jan, Uigurer och Oghuz. Under khanerna Bumin (-552), Mughan (553-572) 
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och Istemi (552-575) bildas det Kökturkiska imperiet som sträcker sig från de turkiska 
kärnländerna kring Orkhonfloden i dagens Mongoliet i öster (Östliga turkar) till 
Tarimbäckenet, Semireche och delar av Transoxanien i väster (Västliga turkar). Det 
turkiska khanatet var, p.g.a. sin betydande öst-västliga utsträckning, uppdelat i ett 
östligt och ett västligt khanat. Den bofasta befolkningen tycks ofta ha lämnats ifred 
mot tributbetalningar och tillåtelse för turkiska nomader att slå sig ned i området. De 
östliga khanatet lämnade efter sig ett antal inskriptioner om turkarnas och 
härskardynastins tidiga historia i Orkhons dalgång och dessa minnesmärken. En del 
av dessa gravinskriptioner äldsta är skrivna på 720-talet med ett runlikt alfabet. Det är 
den äldsta turkiska som finns bevarad idag och kallas fornturkiska i 
språkvetenskapliga sammanhang. Den turkiska dominansen av den Euroasiatiska 
stäppen, Semireche och delar av Transoxanien fick på sikt långtgående följder. Det är 
inledningen på den process av turkifiering av Centralasien som har pågått ända in i 
vårt århundrade.  Den turkiska folkvandringen gick från öster till väster. Från väster 
mot öster skulle snart komma en kraftfull våg av en ny typ av erövrare, araberna, in 
mot Centralasien. Dessa två vågor skulle komma att dominera den centralasiatiska 
historien under de kommande tusen åren. 
 

 
Det Kökturkiska khanatet eller Första turkiska khanatet (552-774) vid sin 
största utsträckning. Området föll snart sönder i en östlig och en västlig del. 
 
Islam erövrar Centralasien 
Om den förislamiska historien kännetecknas av en brist på källor så blir nu problemet 
istället det omvända. Det gäller att utifrån en mängd olika källor välja ut den som är 
mest trovärdig och motivera varför. Arabiska och persiska historiker har lämnat efter 
sig en omfattande och rik historisk litteratur. Det börjar nu också finnas dokument 
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som avspeglar lokala förhållanden i Centralasien. Här kan betydelsen av waqf-
urkunder, dokument som regler islamiska stiftelser för välgörenhet, lyftas fram som 
exempel på dokument som ger viktiga upplysningar om situationen på plats. 
Efter arabernas snabba erövring av det sasanidiska Persien visade sig erövringen av 
Transoxanien (Mawarannahr) bli en utdragen affär. En av de vitigaste skillnaderna var 
att araberna i Centralasien mötte en mängd småriken utan central samordning. Liksom 
Alexander var araberna tvungna att erövra rike för rike. Geografiska förhållanden och 
ett allmänt behov av konsolidering innebar att den snabba arabiska expansionen nu 
tog en paus. Centrum för fälttågen mot västra Centralasien blev Merv. I över 50 år 
nöjde sig araberna med att göra räder in i området bortom floden Amudarja (Oxus, 
Jayhun) in i Transoxanien, för att plundra och skaffa byte. 
Erövringen av området kom igång på allvar under den nye guvernören av Khorasan, 
Qutaiba ibn Muslim, som med stöd av kalifen Walid i Damaskus och vicekungen 
Hajjaj i Irak genomförde ett antal fälttåg i området 705-715. Det är under denna 
tioårsperiod som Transoxanien erövras och definitivt infogas i det islamiska kalifatet. 
För Qutaiba ibn Muslim var religionen en integrerad del i den arabiska expansionen 
och de ledande skikten och handelsmännen konverterade troligen snabbt till islam. 
Fördelarna med att bli en del i ett större internationellt makt- och handelssystem var 
uppenbara men man skall heller inte underskatta kraften i det religiösa budskapet som 
araberna hade med sig. Qutaiba dog 715 i samband med att en ny kalif tillträtt i 
Damaskus. När den arabiska expansionen fortsatte ett drygt sekel senare var det 
iranier som ledde den och deras mål var områdena bortom Syrdarja. Ett antal uppror 
mot araberna och den nya religionen, islam, ägde rum i området och ett av de mer 
kända leddes av Hashim ibn Hakim mer känd som den beslöjade, al-Muqanna. 
Striderna varade i fjorton år och var vid tillfällen nära att störta det arabiska styret i 
Transoxanien. Rörelsen besegrades 783 men fortsatte att verka som en underjordisk 
sekt i ytterligare tvåhundra år. 
    

 
Islams expansion 632-750. 
 
Den iransk-islamiska fusionen  
En avgörande händelse i islams historia var sammansmältningen mellan islam och 
persisk kultur. En symbios som lade grunden till en kulturell kreativitet som skulle få 
avgörande betydelse för islams vidare spridning i Centralasien och österut i Asien. En 
ny dynamik skapades i islam och gav islams östra område en egen karaktär som skilde 
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sig från den arabiska delen av kalifatet, den islamiska staten som leddes av en kalif. 
Under den viktiga perioden på 700-talet när det Umayyadiska kalifatet (661-750) 
försvagades spelade Khorasan och västra Centralasien en stor roll vid tillkomsten av 
det nya Abbasidiska kalifatet (750-1258) och dess framtida struktur. En stor mängd 
ledande vetenskapsmän inom den islamiska kulturkretsen hämtades under de 
kommande seklerna från det centralasiatiska området. Där kanske Ibn Sina 
(Avicenna) är den mest välkände i Europa. Det var till denna perso-islamiska 
kultursfär som Centralasien och de olika turkfolken kom att höra. 
En av de kända auktoriteterna professor Bernard Lewis beskriver denna process: 
 
    "Iran was indeed Islamized, but it was not Arabized. Persians 
remained Persians. And after an interval of silence, Iran 
reemerged as a separate, different and distinctive element within 
Islam, eventually adding a new element even to Islam itself. 
Culturally, politically, and most remarkable of all even religiously, 
the Iranian contribution to this new Islamic civilization is of 
immense importance. The work of Iranians can be seen in every 
field of cultural endeavor, including Arabic poetry, to which poets 
of Iranian origin composing their poems in Arabic made a very 
significant contribution. In a sense, Iranian Islam is a second 
advent of Islam itself, a new Islam sometimes referred to as 
Islam-i Ajam. It was this Persian Islam, rather than the original 
Arab Islam, that was brought to new areas and new peoples: to 
the Turks, first in Central Asia and then in the Middle East in the 
country which came to be called Turkey, and of course to India. 
The Ottoman Turks brought a form of Iranian civilization to the 
walls of Vienna…” 
 
Detta var en kortfattad översikt av Centralasiens äldre historia och för den som vill 
läsa mer finns b. la. Richard Fryes bok ”The Heritage of Central Asia” samt en mängd 
olika artiklar samlade i bokform i UNESCO:s sjubands verk ”The History of 
Civilizations of Central Asia” där de första banden behandlar den allra äldsta 
historien. 
 


