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Periplus Maris Erythraei eller Rundresa i Röda havet är en bok skriven runt 100 e.kr. Boken 
beskriver kända handelsrutter runt Röda havet och till Indien. Boken ger detaljerade beskrivningar 
av de olika plasterna och avstånd till de olika handelsstäder. Man vet inte vem författaren till boken 
är men troligtvis är den skriven av en grekisk handelsman. Boken utgör en bra källa för att förstå 
relationerna mellan olika länder 
under antiken samt vilka riken 
som fanns på den här tiden. 
Många av rikena som nämns i 
boken vet man fortfarande 
ingenting om mer än att de 
nämns i Rundresa i Röda havet. 
Läs utdragen från boken och 
svara på frågorna nedan. Längst 
ner i dokumentet finns även en 
karta som förtydligar var 
respektive handelsstad fanns. 
Titta på den om det är något som 
känns oklart geografiskt.  

”Nedanför Ptolemais (stort rike 
som låg dåvarande Egypten) på 
ett avstånd av cirka tre tusen stadier (Ett grekiskt mått som var ungefär 180 meter) finns Adulis 
(Stad i Aksumriket som låg i Östafrika), en hamn bygger på lagar, som ligger i den inre änden av en 
vik som rinner in mot söder. Innan hamnen ligger den så kallade Bergsön, cirka två hundra stadier 
mot havet från själva bukten. (...) Adulis en lagom stor by varifrån det går en tre dagar lång resa till 
Coloe, en stad i inlandet och första marknaden för elfenben. (…) Före hamnen i den köpstaden 
(Adulis) ute till havs på höger sida, ligger det en hel del små sandöar som kallas Alalaei som 
erbjuder sköldpaddsskal, som kommer till marknaden med hjälp av fiskarfolket.” 

”Och omkring åtta hundra stadier bortom finns en annan mycket djup vik med en stor sandhög till 
höger om ingången; på botten av vilken obsidianstenen (ovanlig sten) finns, och det är det enda 
stället där den produceras (Man har hittat samma sten på flera andra ställen i världen). Dessa platser 
styrs av Zoskales (Det afrikanska riket Aksums ledare) som är snål i sitt sätt och alltid strävar efter 
mer, men i övrigt rättrådig och bekant med grekisk litteratur.” 

"Omedelbart bortom Syagrus skär Omanabukten djupt in i kustlinjen, vars bredd är sexhundra 
stadier; och bortom detta finns berg höga och steniga och trappor, bebodda av grottbor i femhundra 
stadier till; och bortom detta är en hamn etablerad för att ta emot den sakalitiska rökelsen. hamnen 
heter Moscha, och fartyg från Kana anlöper dit regelbundet.” 

”Bortom Ocelis (handelsstad i västra mellanöstern vid Röda havet), vidgar havet upp sig igen mot 
öster och ger snart utsikt över det öppna havet, efter cirka tolvhundra stadier finns Eudaemon 
Arabia, en by som också ligger vid kusten av kungariket Charibael (Kungarike som låg i söder av 
den arabiska halvön), och som har bekväma ankarplatser och vattenplatser, bättre än de på Ocelis. 
Den ligger vid ingången till en vik och marken drar sig tillbaka från den. Den var kallas Eudaemon, 
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för i stadens tidiga dagar, när resan ännu inte var gjord från Indien till Egypten, och då de inte 
vågade segla från Egypten till hamnarna över det indiska hav, så samlades alla på denna plats och 
tog emot lasterna från båda länderna” 

”Bortom Calliena (Stor handelsstad i västra Indien) finns det andra marknadsstäder i denna region; 
Semylla, Mandagora, Palaepatmae, Melizigara, Byzantium, Togarum och Aurannoboas (alla 
handelsstäder i västra Indien). Bortom dessa städer finns öarna som kallas Sesecrienae, Aegidii, 
Caenitae, i dessa områden finns det pirater. (…) De skickar stora fartyg till dessa marknadsstäder på 
grund av den stora mängden av peppar och malabathrum (en växt som användes bland annat för att 
skapa olja). I de här städerna finns det i första hand en stor mängd mynt, topas (ovanlig bergart), 
tunna kläder, linne, antimon (ovanlig bergart), glas, koppar, tennbly, vin.” 

Frågor till utdragen: 

1. Sammanfatta vad utdragen säger.  
2. Vilken kunskap får vi från utdragen?  
3. Kan det finns några problem med att använda den här källan för att förstå handeln under 

antiken?  
4. Formulera en historisk fråga som går att besvara med hjälp av utdragen?  
5. Vilka slutsatser kan vi dra kring handeln under antiken med hjälp av utdragen?  
6. Kan vi dra några andra slutsatser utifrån utdragen? 
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