
ROMS FALL 

ROMS FALL… 
  Det antika Roms fall, dess tillbakagång eller dess vidare utveckling via 

Öst-Rom är en fråga som har fascinerat många historiker genom åren. 

”Fall”, ”Tillbakagång” och/eller ”Utveckling” är tre separata teman. Jag 

har samlat några olika teorier. Försök gärna finna fler teorier på egen 

hand… 

”The decline of Rome was the natural and inevitable effect of immoderate 

greatness. Prosperity ripened the principle of decay; the causes of destruction 

multiplied with the extent of conquest; as soon as time or accident had removed 

the artificial supports, the stupendous fabric yielded to the pressure of its own 

weight. The story of its ruin is simple and obvious; and instead of inquiring why 

the Roman Empire was destroyed, we should rather be surprised that it had 

subsisted so long.” 

- Edward Gibbon (England) 1766, 1788

”La civilisation romaine nést pas morte de sa belle mort. Elle a été assasinée.” 

- André Piganiol (Frankrike) 1947

”Die Germaner haben nicht als Kulturfeinde die römische Kultur zerstört oder 

gar vernichtet, sondern sie erhalten und weitergeführt. - Die römische Welt 

ward von innen heraus durch die Germanen allmählich gewonnen… die 

Beseitigung des weströmischen Kaisertums… kaum als ein Ereignis von 

einscheidender Bedeutung aufgefasst worden ist. Das weströmische Reich ist 

ohne Erschütterung eingeschlafen.” 

- Alfons Dopsch (Österrike) 1918-20

”What lay behind and constantly reacted upon all causes of Rome´s 

disintegration was, after all, to a considerable extent, the fact that the people 

who built Rome had given way to a different race.” 

- Tenney Frank (USA) 1916

”The main phenomenon which underlies the process of decline is the gradual 

absorption of the educated classes by the masses and the consequent 

simplification of all the functions of political, social, economic, and intellectual 

life, which we call the barbarization of the ancient world.” 

- M.I. Rostovtzeff (Ryssland-USA) 1926



ROMS FALL 

Här följer mycket kortfattat några ekonomiska teorier… 

”Förlust av den ekonomiska friheten. De små jordägarna försvann och ersattes 

av storgodsen. Kolonatet medförde ekonomisk ruin för stadsstaten, vars 

ekonomiska frihet försvann. Handel, hantverk och industrier bands därigenom 

till jordagodsen med dess självhushållning och juridiska självstyrelse.” 

- W.L. Westermann (USA) 1915

”Slaveri, tekniskt stillestånd och svagheter i det ekonomiska systemet redan 

under 100-talet. Rom hade en alltigenom låg teknisk nivå. Detta berodde till 

stor del på det romerska slav-systemet. Den billiga slavarbetskraften gav inga 

impulser till rationalisering och tekniska förbättringar… 

- F.W. Walbank (USA) 1953

”Överbeskattning och ett svagare Västrom än Östrom. Den grundläggande 

ekonomiska svagheten inom imperiet var att alltför för få producenter skulle 

tillgodose alltför många sysslolösa och overksamma personer. Detta var inte 

fallet i Östrom som hade ett betydande produktionsområde runt huvudstaden. 

Under den senare kejsartiden i Västrom bibehölls utgifter som härstammade 

från en rikare epok när erövringar givit betydande statsinkomster. När inga nya 

erövringar gjordes ökade man istället beskattningen för att kunna tillgodose de 

stora utgifterna…” 

- A.H.M. Jones (England) 1966

Till sist en mer ”pseudovetenskaplig” teori: 

Några medicinhistoriker har fastslagit att flera skelett från romartidens större 

städer uppvisar höga halter av bly. Denna blyförgiftning kom, enligt dessa 

historiker, från de större städernas vattenrör - rörens insida var klätt med bly. 

Successivt byggdes blymängden upp i kroppen. När tillräcklig mängd tillförts 

dog personen i blyförgiftning…  






