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kalt komma att utvidga kunga -
rikets gränser! 

Ingen lycklig uppväxt
Alexander den stores uppväxt
var allt annat än enkel. Filip II
hade gift sig med Alexanders
mor Olympias, som kom från
grannriket Epiros, främst för
att stärka banden mellan rike-
na, och något lyckligt äkten-
skap blev det aldrig. Dessutom
hade Filip redan flera hustrur
sedan tidigare, och han gjorde
heller aldrig någon hemlighet
av att han ständigt hade nya
älskarinnor. 

Filip såg också ner på Olym -

pias, och menade att hon här -
stammade från ett lägre ståen-
de folk med simpla vanor. 

Olympias hämnades genom
att i makens frånvaro, vilken
blev allt mer frekvent på grund
av Filips alla fälttåg mot grann -
rikena, tala om för Alexander
vilken dålig far han hade. Sam -
tidigt inpräntade hon i Alex -
ander att han skulle komma
att utföra stordåd och bli en
stor härskare. 

Aristoteles som lärare!
För att Alexander skulle få då-
tidens bästa undervisning lät
föräldrarna skicka den unge

– 25-åringen som byggde ett imperium

Alexander den store föddes
356 f.Kr. i staden Pella,
kungariket Makedo ni ens

huvudstad, som son till kung
Fi lip II och hans hustru drott-
ning Olympias. 

Det an tika kunga riket Ma -
ke donien får inte förväxlas med
den nuvarande staten Make -
do nien. Kungariket hade vid
Alex anders födelse sitt cent rum
i dagens norra Grekland, i den
geografiska region som ock så
heter Makedonien, men riket
omfattade även delar av da-
gens Albanien, Bulgarien, Ma -
kedonien och Grekland. 

Alexander skulle dock radi-

Storbritannien gav 2003
ut detta frimärke som av-
bildar en stenbyst före -
ställande Alexander den
store. Bysten som är date-
rad till 200-talet f.Kr. har
sitt ursprung i Alexandria,
staden som Alexander
den store grundade och
namngav 332 f.Kr.
Alexander fick för övrigt
sin sista vila i Alexandria.
Den vackra bysten går att
beskåda på British
Museum i London dit den
införskaffades på 1870-ta-
let. Tryckmetoden för
frimärket är fotogravyr.
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ALEXANDER DEN STORE
av Carl-Henrik Larsson

Få historiska personligheter har gett upphov till så många myter och 
legender som Alexander den store, den unge makedoniern som under

sin korta livstid lade grunden till ett av världens största imperier. 
Och naturligtvis är han även intressant för frimärkssamlaren. 

Kartan nedan visar Alexander den stores väldiga rike när det var som störst strax innan hans plötsliga död 323 f.Kr. De
största städerna i riket var Babylon och Persepolis som erövrats från perserriket. Persepolis var huvudstad i Perserriket.
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tron följaren till västra Grek -
land, där han undervisades av
ingen mindre än Aristoteles.

Aristoteles uppfyllde alla kri-
terier för att gå under benäm-
ningen universalgeni. Han var
verksam inom en mängd olika
vetenskapliga grenar som till
exempel anatomi, geografi, fy-
sik, zoologi, politik, teologi, fi-
losofi och litteratur. 

I kombina tion med denna
undervisning tränades Alexan -
der också i krigskonst och mi-
litär strategi. 

Tidig duglighet i fält
Som 16-åring fick Alexander för

första gången möjlighet att vi-
sa sin duglighet i fält. Det var
under faderns frånvaro som
han ställde sig i spetsen för ar-
mén, och lyckades tillintetgöra
ett uppror i en av grannstater-
na. Fadern som var stolt över
sonens militära framgångar,
lät därefter placera Alexander
som befälhavare för det make-
donska kavalleriet, och i ett an -
tal segerrika slag lyckades ma-
kedonierna lägga det grekiska
fastlandet under sig. 

Det största hotet mot Ma -
kedonien var dock inte avvärjt.
I öster fanns det väldiga per-
serriket, och det var med rätta

som kung Filip och Alexander
kände sig hotade. Perser kung -
en Dareios III:s (f. ca 380 f.Kr.)
armé var nämligen numerärt
flera gånger större än den ma-
kedonska. Styrkan hos de ma-
kedonska soldaterna var att de
var väl sammansvetsade. 

Filip mördas
Det nära förhållandet mellan
Filip och Alexander fick sig en
rejäl törn när fadern tillkänna-
gav att han träffat en annan
kvinna och ämnade skilja sig
från Alexanders mor Olym pi -
as. Under faderns bröllopsfest
höll brudens farbror ett tal i

➥
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vilket han lyckönskade brud-
paret, och hoppades att de sna-
rast skulle få en legitim tron -
arvinge. Detta var ett slag i an-
siktet på Alexander som ra-
sande lämnade festen. 

Kort efteråt mördades Filip
under en bröllopsfest, och gär-
ningsmannen var en av hans
egna soldater. Vem som var den
verkliga hjärnan bakom at ten -
tatet är omdiskuterat, men det
är inte omöjligt att det var
Alexander, som ju faktiskt var
den som tjänade mest på att
fadern försvann. 

Hur som helst så steg den
endast 20-årige Alexander upp
på tronen, och hans plan var
klar. Han skulle erövra det väl -
diga perserriket och göra sitt
land till det mäktigaste rike
som världen dittills skådat.  

Alexander går till anfall
Två år efter faderns död, 334
f.Kr., var Alexander redo att
sätta sin plan i verket, och med
sin armé som uppgick till min -
dre än 40 000 man, gick han
till anfall mot perserriket. 

Den första stör re samman -
drabbningen med perserkung-
en Dareios styrkor skedde i nu -
varande norra Turkiet, och
Alex ander som själv ledde sina
styrkor till anfall, vann en för-
krossande seger.

Kung Dareios förstod i detta
läge att Alexander menade all-
var med sin storslagna plan,
och han lät därför mobilisera
sina trupper som kom från he-

la det väldiga perserriket. En -
ligt samtida källor uppgick Da  -
reios armé till 600 000 man,
men detta är en siffra som är
starkt överdriven av dåtidens
historiker. 

Att överdriva fiendesidans
överlägsna numerär för att vi-
sa hur storslagna de egna seg-
rarna var, var inte alls ovan-
ligt under antiken och senare
historiska perioder. Det hade
dessutom varit en omöjlighet
att förse en sådan jättelik ar-
mé med mat och vatten samt
foder till hästarna på den tiden,
eftersom transportmöjligheter -
na var mycket begränsade. 

Men en sak är klar, Dareios
armé var flera gånger större
än den makedonska. Perser -
kungen som styrde över ett ri-
ke motsvarande dagens Tur ki -
et, Iran, Irak, delar av Egypten
samt Afghanistan, hade ju ett
helt annat befolkningsunder-
lag att ta sina soldater från än
vad Alexander hade. 

Slaget vid Issos
Dareios förberedde sig för ett
avgörande slag där han en gång
för alla skulle besegra den ma-
kedonska armén. Så 333 f.Kr.
drog han samman sin väldiga
armé vid Issos, beläget i nuva-
rande södra Turkiet, och ut-
gången verkade given på för-
hand. Alexander hade dock en
stor fördel. Geografin kring Is -
sos, som utgjordes av en smal
landremsa mellan Medelhavet
och Amanusbergen, gynnade

nämligen inte alls den större
per siska armén, som därige-
nom förlorat möjligheten att gå
fram på bred front. 

Alexander förstod genast att
utnyttja detta gyllene tillfälle,
och med sin numerärt under-
lägsna armé pressade han till-
baka perserna, och när det ma-
kedonska kavalleriet bröt ige-
nom deras vänstra flygel var
slaget i stort sett avgjort. Da -
reios flydde slagfältet hals över
huvud och lämnade till och med
kvar hela sin familj som föll i
makedonsk fångenskap. 

Dareios gav emellertid inte
upp. På hösten 331 f.Kr. ställ-
des Alexander och makedoni-
erna än en gång mot den per-
siska armén. Slaget stod vid
Gaugamela i dagens Irak, och
även denna gång gick Alex an -
der segrande ur striden. 

Perserkungen Dareios fick
en andra gång fly slagfältet,
ba ra för att en kort tid därefter
mördas av sina egna soldater. 

Alexander utropades till ny
kung över det väldiga perserri-
ket, vars östra delar, i dagens
Afghanistan, fortfarande var
ag gressivt inställda till det nya
styret. 

Skräckinjagande strids -
elefanter
Månaderna efter den stora se-
gern var Alexander fullt sys-
selsatt med att krossa det sista
motståndet i perserrikets öst-
ra utkanter, ett område som då
gick under namnet Baktrien. 

Detta grekiska frimärke utgivet 1937 föreställer
Alexander den store på sin häst Bukephalos 
under slaget vid Issos 333 f.Kr., där Alexander
vann en av sina största segrar mot perserriket.
Scenen är en del av en sten sarkofag som arkeo-
logerna fann i staden Sayda i Libanon, dåtidens
Sidon i Fenicien. Enligt legenden var det endast
Alexander som kunde bemästra Bukephalos.
Hästen dog under det indiska fälttåget och
Alexander sörjde länge sin älskade häst.
Frimärket har tryckts i ståltryck.
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En av de mest kända legenderna om
Alexander den store är den som
handlar om den gordiska knuten, en
olösbar knut i staden Gordion i nu-
varande Turkiet. Den som löste 
knuten skulle bli herre över Asien.
Alexander löste problemet genom
att hugga av knuten med sitt svärd.
En annan legend om Alexander vi-
sas på detta grekiska frimärke från
1977 där han färdas under Medel -
havets vatten i en dykarklocka och
mottar fiskarnas hyllning. Frimärket
är tryckt i offset.
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När lugnet lagt sig utsåg
Alexander sin vän general Klei -
tos som ståthållare över Bak -
trien. Deras vänskap fick dock
ett abrupt slut när en kraftigt
berusad Alexander under en
dis pyt genomborrade och döda -
de Kleitos med ett spjut. 

Alexanders nästa storslag-
na plan var att lägga under sig
Indien, ett land som var okänt
för de makedonska soldaterna
och härförarna. 

År 327 f.Kr. sat te Alexander
planen i verket och gick med
sin armé in i Indien. Men före-
taget blev inte alls om han hade
tänkt sig. Den indiska djung eln
var svårforcerad, sjukdomar
här jade bland soldaterna, och
ständiga bakhåll från våldsam -
ma indiska stammar decime-
rade hans här dramatiskt. 

Den värsta fienden var den

Historien om den unge makedoni-
ern som erövrade världen har natur-
ligtvis blivit föremål för ett antal fil-
matiseringar. På detta s.k. lobbykort
från filmen ”Alexander the great”
inspelad 1956 ser vi Richard Burton
i rollen som Alexander. I den senas-
te filmen på temat, med titeln ”Alex -
ander” från 2004, valde regissören
Oliver Stone att starkt fram hålla
Alex anders kärleks affär med sin
barn domskamrat, och tillika gene-
ral. Denna förmodade kärleksaffär
var inget som 50-talspubliken var
mogen för. I Richard Burtons ver-
sion var det bara kvinnor som var fö-
remål för hans kärlek.

ter en mödosam färd anlände
Alexander och hans män till
perserrikets huvudstad Perse -
polis. Kort därefter reste Alex -
ander den store till Babylon
där han mycket plötsligt avled
år 323 f.Kr., endast 32 år gam-
mal. 

Arvet efter Alexander
När Alexander avled fanns det
ingen tronarvinge som kunde
ta hans plats. Alexander hade
två hustrur, Roxane från Bak -

indiske kungen Poros och hans
armé i vilken stridselefanter
ingick. Från deras ryggar kun-
de bågskyttarna med lätthet
beskjuta Alexanders sol dater.
Efter två mycket blodiga slag
mot Poros armé, vilka i och för
sig Alexander vann, vägrade
hans soldater till slut att fort -
sätta. År av krig hade tröttat
ut soldaterna som bara ville
återvända hem. 

Detta var slutet för Alex an -
ders storslagna planer, och ef-

➥
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Orsaken till Alexander den stores 
tidiga död vid 32 års ålder, som vi-
sas på detta frimärke från Grekland,
är omgiven av många frågetecken.
Man har spekulerat i giftmord, vilket
inte var ett helt ovanligt tillväga -
gångssätt för att mörda någon under
antiken. Någon av hans generaler
eller till och med hans mor Olympi as
som själv eftersträvade makt, har
förts fram som tänkbara mördare.
Alkoholförgiftning är en annan teori
som inte heller kan avfärdas, efter-
som Alexander drack en sexliters-
bägare med vin kort innan han dog.
Frimärket är från 1977 och tryckt i
offset.

Efter Alexanders död 323 f.Kr. delades
det väldiga riket upp mellan ett antal
höga militärer, de s.k. diadokerna.
En av dessa var Lysimachos och han
tilldelades Thrakien, som bestod av
delar av Grekland, Serbien, Bulga -
rien och Turkiet. Till vänster på
frimärket kan man se ett guldmynt
med Alexander den stores profil som
gavs ut under Lysimachos tid vid
makten. Myntet som är avbildat till
höger, präglades under den romerske
kejsaren Antoninus Pius 86–161 e.Kr.
och visar den väldiga fyren på Faros
vid Alexandrias hamn inlopp, ett av
antikens sju underverk. Frimärket 
gavs ut av Grekland 1977 och tryck-
metoden är offset.

trien och den persiska prinses-
san Stateira. Roxane var gra-
vid när Alexander dog, och ef-
ter hans död födde hon en son. 

Efter ett misslyckat försök
av Alexanders mor att ta över
makten i riket, var det Alex -
anders generaler som delade
upp det mellan sig. Alexanders
mor, hans fru Roxane och hans
son mördades som ett led i att
för alltid få bort Alexanders
släkt från tronen.

Arvet efter Alexander bestod
i att det under hans styre grun -
dades nya städer, t.ex. Alexan -
dria i Egypten, och att den gre-
kiska kulturen, litteraturen och

vetenskapen spreds över ett
mycket stort område.

Alexander den store på
frimärken
Alexander den store har natur-
ligtvis avbildats på ett antal
fri märken, mestadels utgivna
av det grekiska postverket. Det
äldsta frimärket som jag har
hittat gavs ut av Grekland 1937
och finns avbildat i denna arti-
kel. Frimärket ingår i en serie
om tretton som samtliga visar
händelser i Greklands historia.

En annan serie, som visar
myntframsidor med Alexan ders
porträtt, gavs ut av det grekiska

postverket 1955. Nytryck sked-
de 1958 och 1960. 

Den annars mest intressan-
ta serien på temat är från en
grekisk serie från 1977, där
samt liga sju frimärken avbil-
dar några av de legender som
omgav Alexander den store. 

Grekland gav också ut Alex -
ander den store på frimärken
1963 och 1968. 

Det enligt min mening allra
vack raste frimärket är brittiskt
(2003), och visar en byst före -
ställande Alexander den store.
Det är detta frimärke som in-
ledningsvis illustrerar denna
artikel. ❑
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