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Översikt antikens historia: Grekland 800 f.Kr – 196 f.Kr 

År 800 f.Kr                                                                                                                                     år 196 e.Kr               
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Översikt antikens historia: Grekisk förhistoria 500.000-800 f.Kr 

År 500.000 f.Kr                                                                                                                              år 800 f.Kr                 

Den minoiska kulturen på kreta 3400-1450 f.Kr. 
Det geografiska området vid Egeiska havet som 
kom att bli Grekland hade kontakter med 
högkulturen på Kreta som kallas ”den minoiska 
kulturen”.  Handel bedrevs mellan regionerna och 
kunskaper överfördes också från österlandet. 
Palatset i Knossos är känt för sin storslagenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mykene 1600-1200 f.Kr. 
Ett kungadöme med en avancerad kultur uppstod 
på fastlandet omkring år 1600 f.Kr. Materiellt 
välstånd rådde men hade krigisk inriktning. 
 
 

Myter och historia. 
Informationen om den tidiga Egeiska regionen är 
belastad och berikad av myter. Gudar och hjältar 
från denna tidsepok är välkända för oss inom den 
västerländska kulturen. 
 
Troja. 
Det mytomspunna Troja gick under omkring år 
1200. Att staden funnits är numera ganska säkert. 
Med Trojas fall hör vi talas om Hektor som hjälte-
modigt försvarade staden. Mot sig hade Hektor 
den väldige Herkules som dödade Hektor i en 
envig men som själv också föll. Allt återskapat i 
filmen ”Troja” med  skådespelaren Brad Pitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förhistoria  500.000-800 f.Kr.  
I en grotta strax utanför Thessaloniki  har man 
funnit rester av en kultur som kan vara så gammal 
som cirka 500.000 år. Grottan heter Petralona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spår finns också i Epiros efter jägare som livnärde 
sig på kronhjortar för cirka 100.000 år sedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redan omkring år 2000 f.Kr uppstod en kultur som 
använde brons. Sannolikt överfördes kunskapen 
att blanda tenn med koppar, som ger brons, från 
flodkulturerna vid Eufrat och Tigris. Handel 
förekom mellan nämnda platser. 
 

Mykene 
1600-1200  

Trojas fall 
1200 ca 

Minoisk kultur på 
Kreta 

3400-1450 ca 

Jägarkultur 
100.000 ca 

Förkultur 
500.000 ca 



Översikt antikens historia: Grekland under perioden 800-600 f.Kr 

År 800 f.Kr                                                                                                                                      år 600 f.Kr                 

Tyranner. 
I stadsstaterna hade aristokratin makten. Denna 
överklass missbrukade ofta maktinnehavet vilket 
skapade stort missnöje hos den stora folkmassan. 
Under 600-talet fick därför ofta endast en person 
makten med stöd av folket. Denne maktinne-
havare fick benämningen ”tyrann”.  
 Tyvärr kom många tyranner dock att missbruka 
sin maktställning varför de tvingades bort. 
 
Nya stridskonster. 
Nya metallfyndigheter och nya smideskunskaper  
skapade avancerade nya vapen. Tillsammans med 
nya organisatoriska stridskonster erhölls en  helt 
överlägsen krigsmakt.  Tungt beväpnade soldater 
i massformation blev oövervinnliga.  Soldaterna 
benämndes ”hopliter”.  
Med tillkomsten av massarméer förskjöts det 
gamla individuella prestationshyllandet , ofta i  
hjälteform, mot slagkraften hos en stor grupp.   

Författaren Homeros (700-talet f.Kr). 
De imponerande verken Iliaden och Odysséen 
tillhör de stora litterära klassikerna.  
I Iliaden skildras Trojas fall varvid kämpen Hektor 
dödas av Akilles. Odysséen följer kronologiskt 
resan hem efter Trojas erövring.  
 
 
 
 
 
 
 Iliadens berömda Trojahäst        Odysseus kämpar i Odysséen 

 
Författaren Hesiodos (700-talet f.Kr). 
Utmärkande för Hesiodos verk är skildringar från 
det tunga arbetet för bönderna på det grekiska 
fastlandet. I verken finns också mycket värdefull 
historisk information från det antika Grekland. 
 
Drakon 621-620. 
I stadsstaten Aten kom under 600-talet styrelsen 
att ske av nio utvalda arkonter.  
En lagsamling upprättades av Drakon under åren 
621-620. Lagsamlingen var mycket sträng och 
krävde ofta oproportionella påföljder i  form av 
dödsstraff.  
 
 

Kontaktvägar. 
En snabb utveckling skedde i kulturerna kring 
Egeiska havet från år 800 f.Kr. En av orsakerna till 
den snabba utvecklingen var kunskapsöverföring 
från Anatolien (Turkiet) och Levanten (”Mellersta 
östern”) via handelsutbytet.  
 
Första olympiska spelen. 
Enligt traditionen uppkom de första olympiska 
tävlingarna år 772 f.Kr. Atletiska idrotter hyllades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadsstater uppstår. 
Organisatoriskt uppstod städer med kringliggande 
omgivning som självständiga enheter med egen 
utrikes- och inrikespolitik. En stadsstat kallades 
”polis” vilket idag återfinns i många av våra ord. 
Kända stadsstater var Aten, Sparta, Thebe och 
Korinth.   
 

De första olympiska 
spelen år 772  

Självständiga stadsstater 
uppkommer 

Författarna 
Homeros och 

Hesiodos 700-talet 

Tyranner börjar styra 
stadsstaterna 

Drakons stränga 
lagar 621-620 



Översikt antikens historia: Magna Graechia 800 – 200  f.Kr. 

År 800 f.Kr                                                                                                                                   år 200 f.Kr                 

Kolonier kring Svarta havet.  
Kring Svarta havet nådde man tidigt. På Krim och i 
städer såsom Olbia, Odessa, Cherson m.fl. hade 
stor grekisk befolkning.  
Öster om Svarta havet fick man till och med 
kontakt med kinesiska handelsmän. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I norra delen av Turkiet vid Svarta havet finns idag 
fortfarande städer med stor grekisk ursprungs-
befolkning. Ett exempel är staden Trapezunt. 
 
Runt hela medelhavet 
kan man finna arkeologiska 
lämningar från den grekiska  
storhetstiden. 

Grekisk kultur. 
Kända grekiska platser och begrepp återfinns i vår 
moderna  kultur. 
Amfiteatrar i stora format hyste skådespel och 
hade ljudsystem som otroligt utvecklade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delfi, där oraklet fanns, har satts upp på Unescos 
lista över viktiga världsarv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magna Graechia. 
Grekerna var ett sjöfolk med mycket goda 
kunskaper om navigering och båtbygge. Ständigt 
söktes nya handelsvägar. Kolonier växte upp runt 
hela Medelhavet och Svarta havet. 
En orsak till expansionen var också att befolk-
ningen växte. Både mat och livsutrymme 
behövdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På den Italienska halvön  
etablerades många  
kolonier som växte sig  
stora.  
Syrakusa på Sicilien 
och Neapel är exempel  
på  tidiga grekiska  
koloniseringar. 
 
 



Översikt antikens historia: Kulturell högperiod i Grekland 600-400 f.Kr 

År 600 f.Kr                                                                                                                                           år 400                 

De stora tragediförfattarna.  
Det är Aischylos (525-456) som inleder eran med 
tragedier. Grubblaren Aischylos skrev hela 90 
dramer varav sju har bevarats till eftervärlden.  
Sofokles (496-406) var inte alls samme grubblare 
som Aischylos. Kända verk av Sofokles är 
”Antigone” och ”Kung Oidipus”. 
Euripides (480(?)-406)  har lämnat efter sig inte 
mindre än sjutton tragedier och ett satyrspel.  
 
Den store komediförfattaren. 
Aristophanes (445-380) var den store 
komediförfattaren. Han tillät sig bland annat att 
gyckla med många av de stora filosoferna.  
 
De stora historieskrivarna. 
Herodotos (xxx- 425) anses vara historieskriv- 
ningens fader. Hans böcker har tillfört oss 
ovärderlig information om historiska händelser 
från bland annat perserkrigen. Även folks seder 
och bruk, religion m.m.skildras av Herodotos. 
Thukydides (-400 f.Kr) anses var historieforsk-
ningens fader. Skildringarna av kriget mellan 
Sparta och Aten är Thukydides stora verk. Här 
betonar han den mänskliga maktens betydelse 
som överstiger rättens. 
 
 

Stora filosofer. 
Tidsperioden 800-200 benämns ibland ”Axial-
tiden”.  Avsikten med benämningen är att 
tidsperioden var synnerligen rik på filosofiska 
tankar som fortfarande påverkar våra insikter. 
 
Bland de  stora filosoferna kan nämnas: 
Thales från Miletos  (625-545)som anses starta 
den västerländsk filosofi n. 
Pythagoras (570-479 ca) riktade tankarna mot den 
odödliga själen som han ansåg fanns före alla 
kroppar. 
Herakleitos (510-xxx ca) har påverkat alla tänkare. 
Hade stort intresse för kunskapens relativitet.   
Protagoras  (481-420 ca) anses vara de förste 
humanisten. Formulerade tänkvärdheten 
”Människan är alltings mått”.  
Demokritos (460-370) funderade över världens 
uppbyggnad. Ansåg atomen vara den minsta icke 
delbara enheten.   
Sokrates (470-399) fick tömma den berömda 
giftbägaren efter en skenrättegång. Hans bidrag är 
bland annat insikter om etikens betydelse.  
Platon (427-347) ansåg att ”begreppen” är det  
viktigast för människans tänkande. Platon var 
både filosof och författare och är av många 
ansedd som en av världens största i båda genren.  

Den framsynte Solon (640-558 ca). 
I stadsstaten Aten kom under 600-talet styrelsen 
att ske av nio utvalda arkonter.  
Solon var arkont under en kort tid men hann 
utveckla en lagstiftning som förebådade 
uppkomsten av ett republikanskt  styrelseskick. 
En genomgående tanke hos Solon var att i steg 
reformera bort missförhållanden i samhället.  
 
Solon var förutom  
en osedvanligt framsynt 
lagstiftare också poet.   
Han hyllas emellanåt  
som en av de största  
tänkarna inom samhälls- 
byggandet.  
 
Peisistratos  607-528 ca. 
Peisistratos tog makten år 561 och blev tyrann i 
Aten vilket medförda att Solons reformprocess 
upphörde.  
 
Under Peisistratos och  
sonen Hippias regering  
rådde trots tyranniet  
en kulturell högperiod. 
 
 
 

Lagstiftaren Solon. 
Arkont  i Aten 

 594-593. 
De stora författarna. Tragedier och komedier. 

De stora filosoferna. 



Översikt antikens historia: Grekland i krig med Persen år 500-470 f.Kr 

År 500 f.Kr                                                                                                                                      år 470 f.Kr                 

 Slaget vid Maraton år 490. 
Perserna ankom till hamnstaden Maraton där  de 
iakttogs och  en man fick i hast springa  42 km till 
Aten för att varna befolkningen.   
En armé med skickliga hopliter ställdes snabbt 
upp och tågade mot Maraton där perserna 
besegrades trots en trefaldig överlägsenhet i 
antal soldater. Ett slag som enligt äldre historiker 
räddade den västliga civilisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persisk invasion av Grekland  
Perserna ville ha revansch och gjorde en kring-
gående rörelse över det norra grekiska fastlandet. 
Ett försvarsförbund  mellan grekiska stadsstater 
under Spartas ledning hade överenskommits. 
Med den heroiske Leonidas i spetsen lyckades en 
armé på bara 7.000 man hålla den persiska armén 
på cirka 200.000 man stången vid det trånga 
passet vid Thermopyle år 480.  
 

Efter  grekiskt förräderi  kunde dock perserna 
segra och gå vidare till Aten. Staden hade 
övergivits och perserna förstörde Aten. 
 
Sjöslaget vid Salamis år 480. 
Den persiska flottan 
blev inklämd i det trånga  
sundet vid Salamis.  
Efter en blodig kamp på  
båda sidor lyckades  
grekerna segra.  
Persernas  
sjömakt var bruten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slaget vid Plataiai år 479. 
En grekisk och en persisk här på cirka 37 tusen 
man vardera möttes så  i ett stort slag vid Plataiai. 
Tack vare 5 tusen stridsskickliga spartaner segrade 
grekerna och hotet från perserna var borta.  
 

Stormakten Persien.   
Perserna hade lyckats bygga upp ett gigantiskt 
imperium  under 500-talet. Väldet hotade nu det 
grekiska området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjälp till Jonerna i västra Mindre Asien. 
Jonien utgör den västra delen av Mindre Asien. 
Perserna ockuperade Jonien omkring år 500. Men 
jonierna gjorde uppror år 499 och fick hjälp av 
Aten. Upprorsmännen tågade mot provinshuvud-
staden Sardes och brände ned stora delar av 
staden vilket helt stred mot gängse sedvänjor. 
Perserna besegrade senare upprorsmännen vid 
Efesos. Aten drog sig ur kriget och upproret tog 
slut år 494 med att Miletos föll med sedvanliga  
avrättningar av den manliga befolkningen och 
med att barn och kvinnor blev slavar. 
Stödet i upproret från Aten skapade bitterhet 
mellan perserna och atenarna. 
 

Jonerna gör uppror 
mot perserna år 499 

Slaget vid Maraton 
år 490 

Persisk invasion. 
Slaget vid 

Thermopyle 480. 

Sjöslaget vid Salamis 
år 480 

Slaget vid Plataiai 
År 479. 



Översikt antikens historia: Atens högperiod 400-talet f.Kr 

År 500 f.Kr                                                                                                                                             år 400                 

Aten som imperialister. 
Med ledarskapet för Deliska förbundet erhöll 
Aten årlig tribut från medlemmarna. Medlemmar 
tvångsanslöts emellanåt. En skändlig händelse är 
när ön Melos år 416 underkuvades varvid alla 
Melos män avrättades och övriga förslavades.  
Atens makt hade vuxit och började missbrukas.  
När fred slutits med perserna behöll Aten ledar-
skapet för förbundet. Utträde tilläts inte och med 
våld behöll Aten makten. 
Tributen bestående av män omvandlades till  
kontanta summor. Aten erhöll därmed enorm 
rikedom. Nya byggnadsverk kunde uppföras och 
flottan byggdes ut och utrustades. 
Endast atenare erhöll fullt medborgarskap med 
dess tillhörande rättigheter. Rika atenare köpte 
upp jord till underpriser hos medlemmarna. 
Dominansen blev total och missbrukades. 

En form av demokrati. 
Inom Aten styrde folkförsamlingen. En känd ledare 
för folkförsamlingen var Perikles (495-429). 
Perikles var en klok statsman och har mycket lagt 
grund för  den beundran vi har för Atens tidiga 
dragmot demokrati. Till skillnad mot Perikles 
visade de flesta ledarna för folkförsamlingen makt 
fullkomliga drag.          

 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturell högperiod. 
Aten var under högperioden ett kulturellt och 
konstnärligt centrum. Akropolis började byggas. 
Flera berömda tempel påbörjades.  
Grekiska bildhuggare studerade människokroppen 
och skapade skulpturer revolutionerande vackra  
former. En av de berömda bildhuggarna var 
Polykleitos. 
Bland de stora författarna kan nämnas Herodotos, 
Thukydides, Aiskylos, Sofokles och Euripides. 

Deliska förbundet. 
För att kunna besegra perserna hade ett förbund 
mellan stadsstaterna tillkommit. Sparta hade valts 
att leda förbundet vilket framgångsrikt ledde till 
seger över perserna. 
Sparta var ledande som krigsmakt till lands. Efter 
att perserna  besegrats ställdes krav på avancerad 
krigskonst till sjöss varför Aten valdes som ledare 
för sammanslutningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perserkrigen 
490-479 

Deliska förbindet 
47x- 



Översikt antikens historia: Peloponnesiska krigen i  Grekland 431-404 f.Kr 

År 431 f.Kr                                                                                                                                     år  404 f.Kr                

Krigsresurser. 
Både Aten och Sparta 
hade allierade. 
Sparta hade den bästa 
och största  land- 
baserade armén  
medan Aten var över- 
lägset till havs. 
 
 
Aten hade en befäst- 
ning mellan sig 
och hamnstaden 
Pireus. Om Aten kunde 
undvika landkrig 
trodde man sig  
kunna segra. 
 
Krigets förlopp. 
I inledningen kunde Aten räkna in ett antal segrar. 
Man till och med tog spartaner till fånga vilket var 
ovanligt. Spartaner skulle kämpa till döden. 
Aten chockades dock när omgivningarna 
skövlades och matförsörjningen drabbades. 
Sparta hade en strategisk härförare i Brasidas 
som via angrepp  mot norra Aten tvingade fram 
ett fredsfördrag som emellertid inte efterlevdes. 
 
 

Aten anfaller Syrakusa på Sicilien. 
I ett desperat försök att vända krigslyckan försökte 
Aten med en stor flotta erövra Syrakusa. Trots fyra 
års belägring och med enorma resurser förlorade 
Aten slaget.  De atenska soldaterna flydde in på ön 
där de massakrerades eller svalt ihjäl under 
fruktansvärda förhållanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kriget fortsätter. 
Krigslyckan pendlade. Med 
tillfälliga stöd av perserna 
kunde ena sidan då och då 
ha framgång. 
Men när spartanen Lysandros 
återvaldes som härförare  
kunde Sparta segra. 
Många krävde att Aten skulle 
förstöras. Men enbart skydds- 
vallarna undanröjdes. 
 

Peloponnesiska  kriget 431-404 f.Kr 
Den senare delen av 400-talet dominerar det  
peloponnesiska kriget i Grekland. Krigets huvud-
motståndare var stadsstaterna Aten och Sparta 
som vardera hade allierade. Spartas allierade kom 
främst från ön Peloponnesos varifrån krigets namn 
härleds. 
 
 
 
 
 
 
 
Krigsmaskinen Sparta. 
Sparta som ligger på ön Peloponnesos fostrade 
alla pojkar att bli krigsatleter från tidig barndom.  
Att uthärda smärta och att aldrig ge upp ingick i 
den tuffa uppfostran. 
Individuell skolning hos soldaterna kombinerades 
med  perfekt militär organisation och disciplin. 
Sparta var dåtidens mest fruktade krigsmaskin. 
 
Upptakten till kriget. 
Sparta fruktade Atens expansion. När Aten stödde 
stadsstaten Korints motståndare i en konflikt och 
när Aten samtidigt införde dominanta lagar för 
sina allierade ledde situationen till krig. 
 

Aten och Sparta 
startar kriget  

år 431 

Atens armé vid 
Syrakusa går under 

413  

Sparta segrar under 
ledning av 

Lysandros  år 404 

Aten tar spartaner 
till fånga på ön 
Sfakteria år 425 

Fredsfördrag  
 år 421 



Översikt antikens historia: Sparta dominerar stadsstaterna  i Gekland 400-362 f.Kr 

År 400 f.Kr                                                                                                                                      år 350 f.Kr                 

Thebe ökar makten. 
Stadsstaten Thebe växte sig starkare och slöt 
förbund med andra stadsstater. Thebe blev en 
farlig rival till Sparta. Ett överrumplande uppror 
mot Sparta gjordes år 382. Med ett avgörande 
fältslag år 371 visade Thebe att Sparta inte var 
oövervinnligt.  

Kaos mellan stadsstaterna. 
Thebes armé invaderade ön Peloponnesos och 
byggde ett högkvarter i nya staden Megalopolis. 
Aten började frukta Thebe och slöt förbund med 
sin fiende Sparta.  
År 362 besegrade Thebe, under  ledning av den 
legendariske Epameinondas, Sparta med bunds-
förvanter . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thebe förmådde inte dominera regionen efter att 
dess suveräne ledare Epameinondas dött. 
Ingen stadsstat kunde inte längre dominera. 
Makedonien växte istället fram som den ledande 
makten. 
 
 

Allmänt om 300-talet. 
Sparta hade besegrat Aten år 404 och dominerade 
nu regionen. Sparta hade en storhetstid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Idealiserad bild av Sparta. 

 
Sparta avskaffade Atens demokrati och införde  
oligarki dvs ett fåmannavälde. Ett uppror i Aten 
slogs ned av fältherren Lysandros. Spartanerna 
kom att uppträda allt mer imperialistiskt.  
Aten slöt år 394 ett förbund med Korinth och 
Thebe. Krig startade igen men Sparta kunde ej 
besegras. Ett fredsavtal slöts igen. 
Aten slöt åter igen förbund men denna gång med 
de joniska städerna i Mindre Asien. Även denna 
gång kunde inte Sparta besegras. 
     
 

Uppror i Aten mot 
Spartas dominans.   

Uppror i Thebe mot 
Sparta år 382. 

Thebe besegrar 
Sparta år 371. 

Sparta i allians med 
Aten besegras av 

Thebe år 362. 



Översikt antikens historia: Makedoniens framväxt 357-336 f.Kr 

År 357 f.Kr                                                                                                                                     år 336 f.Kr                 

Filip II av Makedonien (382-336 f.Kr). 
Filip II var far till Alexander den store. Till en 
början hade Filip regerat åt sin brorson. Men år 
357 väljs Filip till kung. 
Filip var en imponerande politiker. Samtidigt 
menar historiker att den grekiska halvön var 
mogen för en ny politisk struktur. Filip kom att 
grundlägga en stormakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filips statsbygge. 
Filip insåg att en stark och välorganiserad armé 
var en förutsättning för att dels stå emot 
omgivande försök till söndring och dels för att 
själv styra som dominant.   
Utöver den militära skickligheten tvekade inte 
Filip att muta, söndra och mörda rivaler för att 
bygga upp makten. 
Filip besegrade sina grannar en efter en. Huvud-
staden Pella byggdes ut med förebild från stats-
staterna i söder. 

Slaget vi Chaironeia år 338 f.Kr. 
I Aten regerade statsmannen Demostenes. Han 
varnade hela tiden för Makedoniens expansion. 
Demostenes lyckades till sist sluta ett förbund 
med sin fiende Thebe för att stå emot Filip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den makedoniske kungen tågade söderut och 
mötte Aten och Thebe samt andra förbundna. 
Makedonierna hade cirka 32.000 soldater medan 
motsidan hade cirka 38.000. Med Filips erfarna 
soldater och med taktisk skicklighet segrade 
makedonierna. Filip avstod från att massakrera 
sina besegrade vilket annars var vanligt. Filip var 
ute efter överhögheten. Med den höviska 
behandlingen accepterade Aten och Thebe.   
Korinthiska förbundet skapades. Endast Sparta 
stod utanför men utgjorde inget hot.   
 
Filip II mördas. 
Vid en bröllopsfest år 336 mördas Filip II av 
rivaliserande politiker. 

Makedoniens tillstånd. 
I det klassiska Grekland orkade ingen av stads-
staterna dominera. 
Makedonien betraktade grekerna som närmast 
barbariskt och tillhörde inte själva Grekland. 
Makedonien var relativt stort till ytan och hade en 
ganska stor befolkning. Men det politiska systemet 
hindrade utvecklingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filip II väljs till kund 
år 357.  

Filip II besegrar Aten 
och Thebe år 338. 

Filip II mördas år 
336. 



Översikt antikens historia: Alexander den store 336-323 f.Kr 

År 356 f.Kr                                                                                                                                      år 323 f.Kr                 

Alexander erövrar Mindre Asien. 
År 334 landstiger Alexanders armé i Mindre Asien 
som behärskas av det mäktiga perserriket. Vid 
floden Granikos möts de båda arméerna. Den väl-
utrustade och disciplinerade grekiska armén 
segrar.  De grekiska bosättningarna som varit 
underkuvade av perserna hyllar Alexander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slaget vid Issos 333. 
Alexander erövrade snabbt hela Mindre Asien. 
Vid staden Issos mötte grekerna perserna under 
Dareios ledning. I det våldsamma slaget användes 
elefanter och stridsvagnar försedda med ”slakt-
knivar”. Allt åskådliggjort på film. 
Alexander segrade. Darieos tvingades fly medan 
hans mor och drottning tillfångatogs. 

Alexander i Egypten år 332. 
Den oövervinnliga grekiska hären erövrar länderna 
vid östra medelhavet och kommer till Egypten som 
gläds över befrielsen från perserna. I Egypten 
besöker Alexander Amontemplet för att befästa 
sin gudomlighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erövringarna fortsätter. 
Alexander fortsätter in i perserriket. Ett stort slag 
står vid Gaugamela (Arbil) år 332. Persernas 
huvudstad Persepolis förstördes till största delen 
av grekerna. Erövringarna fortsätter ända ini 
Afghanistan och mot Indien. Ett gigantiskt 
imperium har på kort tid erövrats. 
Efter att ha tagit sig tillbaka från Indien år 323  
återkommer man till Babylon. Där dör Alexander i 
en febersjukdom.  
 

Alexander den store 356-323 f.Kr. 
Alexander  var 20 år gammal då han utnämndes 
till kung efter att fadern mördats år 336. 
Legender och fakta har blandats om Alexander. 
Men utan tvekan var han en av de största 
härförarna vi känner till.  
Alexander var välutbildad och självaste Aristoteles 
var en av hans lärare. 
 
Uppror av de allierade stadsstaterna år 335. 
När Alexanders far mördats reste sig flera av de 
tidigare allierade. Alexander tågade mot Thebe 
som varit den dominerande stadsstaten. Thebe 
besegrades. Förutom att 6.000 soldater ur Thebes 
armé dog så såldes 30.000 personer som slavar. 
Thebe jämnads med marken. Det lysande Thebe 
var utplånat som varning för andra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexander blir 
kung efter 

fadern år 336. 

Thebe förstörs 
efter ett 

uppror år 335. 

Mindre Asien 
börjar erövras 

år 334. 

Det stora slaget 
vid Issos år 333. 

Alexander i 
Egypten år 

332. 

Alexander i 
Egypten år 

332. 

Alexander i 
Indien år 

326. 

Alexander 
dör år 323. 



Översikt antikens historia: Den hellenska perioden 323-196 f.Kr 

År 323 f.Kr                                                                                                                                     år 196 f.Kr                 

Imperiet styckas. 
Makthavarna efter Alexander delade upp 
imperiet. 
Ptolemaios  (367-283 f.Kr) erhöll Egypten med 
omgivningar. En av Ptolemaios ättlingar kom att 
bli den berömda Kleopatra (69-31 f.Kr). 
Alexandria blev centrum för kulturen runt 
medelhavet. 
Seleukos (358-281 f.Kr) lade beslag på ett 
jätterike bestående av de östra delarna av 
imperiet. 
Makedonien och andra delar av Grekland kom 
under Anitogonos (382-301 f.Kr) domäner.  
 

Hellenismen. 
Tiotusentals greker hade bosatt sig i de erövrade 
områdena. Med grekiska härskare kom man även i 
fortsättningen att betrakta sig som grekiska.  
En hellenistisk kultur uppstod i hela området som 
kom att vara under flera århundraden. 
Det grekiska språket blev en stor kulturbärare. 
Under 200-talet f.Kr  blev Gamla Testamentet 
översatt  från hebreiska till grekiska. Översätt-
ningen går under namnet ”Septuaginta”. 
Den grekiska metoden att skulptera  beundras än 
idag.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romarna annekterar. 
Romarnas maktambitioner medförde att även 
Grekland införlivades.  År 196 f.Kr hade romarna 
”befriat” grekerna från det makedoniska  väldet.  

Alexanders arvingar. 
Alexander hade mött den sköna Roxane i Baktrien 
som ligger i nuvarande östra Uzbekistan.  Med 
Roxane fick Alexander en son.  
Den grekiske adelsmannen Kassandros avrättade 
Roxane och sonen år 310 efter att ha haft dem i 
fångenskap i några år. Inga legitima arvingar fanns 
därmed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Alexander möter Roxane. 

 
 

Alexander den store 
dör år 323.  

Romarna ”befriar” 
grekerna från 

Makedonien år 196. 

Roxane mördas 
tillsammans med 

Alexanders son 310. 



Översikt antikens historia: Romarriket 600 f.Kr – 476 e.Kr 

År 600 f.Kr                                                                                                                                     år 476 e.Kr               

         Kejsar Augustus 63 f.Kr -14 e.Kr       Kejsar Konstantin den store 272-337 
 
 

              Julius Ceasar  100-44 f.Kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ROMARRIKET 



Översikt antikens historia: Roms förhistoria 200.000-500 f.Kr 

År 200.000 f.Kr                                                                                                                              år 500 f.Kr                 

Brons avlöser flinta. 
I främre orienten lärde man sig omkring år 3000 
f.Kr att blanda koppar och tenn vilket ger brons. 
Denna kunskap kom till Italien omkring år 1.800 
f.Kr.   
 
Villanovakulturen. 
I trakten av Bologna uppstod vad vi kan kalla de 
första stadsbildningarna för omkring 3.000 år 
sedan.  
Man bedrev både hantverk 
och handel. Byarna utgjorde 
ekonomiska centrum. 
Speciella hyddor från denna 
tid har återfunnits på flera 
platser.  
 
Italien öppet för invandring. 
De geografiska förutsättningarna med den långa 
kusten runt italienska halvön göt att mängder av 
olika folk har invandrat. 
Invandring från Mykene i Grekland kan spåras 
redan på 1400-talet f.Kr. Särskilt på Sicilien. 
Kring 800-talet började grekerna att kolonisera 
Italien. Dessa kontakter satte djupa spår i efter-
följande kultur. 
Bland andra folkslag som invandrat kan nämnas 
ligurer, venetier och umbrer. 
 

Etruskerna. 
Etruskerna var det folkslag som kom att prägla 
utvecklingen i Italien mest. Överallt i Italien finner 
man intressanta lämningar efter etruskerna. Stora 
delar av Italien behärskades av etrusker från 500-
talet f.Kr. Bland annat grundas staden Felsina där 
dagens Bologna ligger. 
De italienska städerna Orvieto, Volterra, Cortona , 
Perugia m.fl. har mängder av lämningar efter 
etruskerna. 
Rom behärskas av tre etruskiska kungar under 500 
och 600-talet f.Kr. Kung Lucius (616-579) lär ha 
infört avloppssystem i Rom. Kung Servius  
(578-535) skapade unika samhällsregler och 
byggde upp en armé. Kung Superbus (534-510) 
byggde en försvarsmur runt Rom.  
 
 
 

Förhistoria  200.000-800 f.Kr.  
På den Appeninska halvön  har återfunnits spår av 
både Homo Erectus och neandertalare. Runt 
omkring dem fanns elefanter, flodhästar, 
noshörningar och andra stora djur. Det var varmt 
på den tiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mänskliga spår från mer är 30.000 år sedan har 
lämnats på bland annat Sicilien. 
Från omkring år 10.000 f.kr dominerar jägare och 
samlare. De använde eld men bedrev ej jordbruk. 
I grottor och i boplatser i bergen målade man 
bilder av djur.  
Omkring år 7.000 f.Kr startades jordbruk. Befolk-
ningen kunde därmed bo kvar på samma plats 
under lång tid. Befolkningen ökade. 
 

Spår efter tidig 
befolkning 200.000 

år sedan.  

Jägare och samlare 
år 10.000 f.Kr. 

Jordbruk 
År 7.000 f.Kr. 

Brons  år  
3.500 f.Kr 

Etrusker härskar 
under 600-500 f.Kr. 



Översikt antikens historia: Rom enar Italien 800-200 f.Kr 

År 800 f.Kr                                                                                                                                    år 200 f.Kr                 

Republiken (510-45 f.Kr). 
Den romerska republiken inrättades efter 
Superbus död år 510 f.Kr. Statsöverhuvud  
utgjordes  av två personer som valdes på ett år. 
Makten begränsades via ett regelverk. Senaten 
behärskades av aristokratin och hade störst 
inflytande. 
Patricier var en ärftlig härskarklass medan 
plebejer  utgjorde en underklass. 
Plebejerna lyckades driva igenom en separat 
församling till vilken man valde tribuner. 
Tribunerna kom att utgöra en viktig stabiliserande 
faktor i republiken. 
Republiken kunde bestå i nästan 500 år tack vare 
en god maktfördelning och ett bra regelverk.  
 
Kelter plundrar Rom år 390 f.Kr. 
Roms expansion fördröjdes då kelter plundrade 
Rom år 390 f.Kr. Med guld som tribut kunde  
dock plundringen upphöra.  
 
Roms strategi för expansion i Italien. 
Allt fler regioner i Italien inkorporerades utan att 
underkuvas. En del av de underkuvade fick fullt  
medborgarskap medan andra fick någon form av 
rättigheter. Romarna gav stöd till lokala över-
klasser och bestod med militärhjälp vid uppror. 
Därmed band man överklassen till Rom. 
 

Rom besätter Italien.  
När Rom börjar expandera 
på 600-talet levde mängder 
av olika folkslag på den 
italienska halvön som själv- 
ständiga regioner. 
Runt Rom hade ett försvars- 
förbund slutits omkring år  
600. Förbundet kallades  
”latinska förbundet” och 
kom att vara till år 348 f.Kr.  
Då hade Roms alla omgivningar  inkorporerats. 
 
Norra delen av Italien. 
I norra Italien bodde keltisktalande galler. I två 
stora slag år 225 respektive 222 f.Kr besegrade 
Rom  gallerna. Slaget år 222 f.Kr stod vid Milano. 
Omkring år 160 f.Kr hade allt landområde söder 
om floden PO erövrats. 
I trakten av Genua bodde ligurer som också var 
besegrade runt 220 f.Kr. Denna landsdel heter 
fortfarande Ligurien. 
 
Nationell identitet. 
Med enandet av folken på den Apenninska halvön 
uppstod för första gången en nationell samhörig-
het som gav förutsättningar för unikt kraftfull stat. 
Processen tog dock cirka 400 år! 
  

Legenden om Romulus och Remus. 
Tvillingbröderna Romulus och Remus var enligt 
legenden uppvuxna tillsammans med en 
varghona. Som kom att 
Romulus skall ha varit den förste kungen av Rom 
med början år 753 f.Kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kungatiden. 
Mellan år 753-509 f.Kr  regerade sju kungar i Rom. 
Informationen som finns tillgänglig från denna tid 
är inte särskilt vederhäftig.  
Av de sju kungarna var tre etrusker. Kungarna 
hade gudomlig rätt till tronen och blev valda. 
Den siste kungen var etrusken Tarquinius 
Superbus (534-510 f.Kr). Han var en riktig tyrann 
och blev avsatt. Därmed infördes republik.  
 
 

Romulus blir Roms 
första kung  
år 753 f.Kr 

Kungavälde i Rom 
753-510 f.Kr 

Republik i Rom 
år 510-45 f.Kr  

Rom börjar 
expandera omkring 

år 600 f.Kr. 

Kelter plundrar Rom 
år 390 f.Kr 

Italien enat omkring 
år 200 f.Kr. 



Översikt antikens historia: Rom i krig med Kartago. De puniska krigen 264-146 f.Kr 

År 264 f.Kr                                                                                                                                    år 146 f.Kr                 

Andra puniska kriget 218-202 f.Kr. 
Det var det berömda kriget där Hannibal (248-
182) gick över Alperna med elefanter och totalt 
överraskade Rom. 
Färden började  
i Spanien. Vidare 
genom Frankrike  
där man nådde  
Alperna. Under  
oerhörda strapatser 
kunde man nå norra  
Italien.   
 
Hannibal segrar. 
Rom var nära att gå under inför Hannibals armé. 
På Roms egna territorium vann Hannibal fyra 
stora slag. I slaget vid Cannae år 216 f.Kr  uppgick 
de romerska förlusterna till 50-70 tusen man. 
Rom var i chocktillstånd. Rom räddades av fält-
herren Scipio Africanus  som gick in i nordafrika 
och hotade Kartago. Kriget kunde avslutas. 
 

Tredje puniska kriget 149-146 f.Kr. 
Den tragiska avslutningen på de puniska krigen 
resulterade i Kartagos förstörelse. Invånarna 
fördrevs  eller  blev satta i slaveri.  
Staden sattes  
i brand. Efter tio  
dagars brand  
jämnades resterna  
med jorden. 
 
 
 
 
 
Avslutning. 
Hannibal deltog också i tredje kriget. Han lyckades 
dock undkomma till Mindre Asien. 
Idag är Kartago med på UNESCOS världsarvslista. 
 
 
 

De puniska krigen 264-146 f.Kr. 
Roma tre krig mot den andra stormakten Kartago 
kallas de puniska krigen. Kartago var en mäktig 
aktör i hela västra Medelhavet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Första puniska kriget. 
Romarnas erövring av Sicilien åren 264-241 f.Kr 
utgör det första puniska kriget. Enorma arméer 
om  vardera 50.000-70.000 man drabbade 
samman i våldsamma slag. Rom kunde till sist 
segra och ockuperade därmed Sicilien. 

År 264-241.  
1:a kriget .  

Rom erövrar Sicilien.  

År 218-202.  
2:a kriget .  
Hannibal. 

År 149-146.  
3:e kriget .  

Kartago förstörs. 



Översikt antikens historia: Rom erövrar Grekland med omgivningar 217-86 f.Kr 

År 217 f.Kr                                                                                                                                        år 86 f.Kr                 

De grekiska stadsstaterna gör uppror. 
Förvånande gav Rom de grekiska stadsstaterna 
frihet. Men det uppstod snart stridigheter mellan 
stadsstaterna och i Rom ville aristokratin styra 
Greklandhårdare. 
Rom slår ned ett uppror i Sparta. Flera andra 
uppror måste kväsas av Rom. Makedonien reste 
sig år 167 f.Kr men besegrades snabbt. 
Rom hade intentionerna från början att behandla 
grekerna milt. Efter upproren tröttnade man och 
brutala åtgärder vidtogs. Förutom avrättningar 
såldes 150.000 personer som slavar.  Korinth 
skövlades av Rom år 146 f.Kr. Grekerna var 
kuvade för lång tid framåt. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korinths ruiner. 

Mindre Asien underkuvas. 
På Mindre Asiens västra kust fanns många 
grekiska bosättningar. Dessa områden inkorpor-
erades snabbt med Rom. 
I närheten fanns det rika Pergamon. Kung Attalos 
III av Pergamon testamenterade  år 133 f.Kr sitt 
rike till Rom för att förskona det från den skövling 
som skett i Grekland. Tyvärr berövades Pergamon 
direkt på dess rikedomar av rovgiriga romare. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pergamon under dess blomstring. 

 
Uppror i Mindre Asien. 
Våldsamma uppror förekom mot romarna. Vid ett 
tillfäller massakrerades 80.000 romare vid ett 
uppror. Upproren kvästes av den brutale Sulla år 
86 f.Kr. 
Rom dominerade nu  
östra Medelhavet totalt.  
 
 

Makedonien härskar över Grekland. 
Alexander den store och hans far Filip II hade gjort 
Makedonien till en stormakt.  Man hade år 217 
f.Kr  lyckats skapa ”Helleniska förbundet” som 
medförde att de andra grekiska stadsstaterna 
dominerades av Makedonien 
Vid denna tid såg man Roms expansion på den 
Italienska halvön med stor oro. Makedonien slöt 
därför ett förbund med Kartago som hade fram-
gångar i kriget mot Rom. 
 
Rom  erövrar Grekland. 
År 201 f.Kr ber de till Makedonien underlydande 
stadsstaterna i Grekland Rom om att ”befria” dem 
från det makedoniska oket. Under den romerske 
fältherren Flaminius kunde Rom besegra 
Makedonien efter hårda strider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makedonien  i 
förbund med 

Kartago år 217. 

De grekiska stads-
staterna ber Rom 
om hjälp år 201. 

Nytt makedonskt 
uppror mot Rom år 

167. 

Korinth skövlas av 
Rom år 146. 

Pergamon 
överlämnar sig till 

Rom år 133. 

Sulla slår ned uppror 
i Mindre Asien år 

86. 



Översikt antikens historia: Rom erövrar Spanien 209-133 f.Kr 

År 209 f.Kr                                                                                                                                      år 133 f.Kr                 

Cartagena (Nya Kartago) erövras år 209 f.Kr. 
Under befäl av  Scipio den yngre genomförde 
romarna ett överraskande anfall på region-
huvudstaden Cartagena. Staden och regionen 
kom i romarnas händer. I stadens närhet fanns 
rika silvergruvor. 
Scipios kupp mot staden skapade ett historiskt 
rykte om honom som härförare. 
I Spanien byggde Scipio upp den mest profession-
ella armé som romarna någonsin haft. Armén 
kom han att använda för det slutliga slaget mot 
Kartago åren 149-146 f.Kr . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romarna våldför sig i Spanien. 
Till en början hade Rom visat ett måttfullhet mot 
underkuvade folk. I Spanien tog man till övervåld. 
Romarna mötte hårdföra  keltiska och iberiska 
stammar som man betraktade mera barbariska. 
Mängder av övergrepp besudlade romarna. 
 

Hårdföra romare. 
Många romerska  
härförare har fått 
ett dåligt eftermäle 
för våldet i Spanien. 
Förutom våld använde 
romarna sig av lögner,  
mutor, slaveri och etnisk 
rensning. 
 
 
 
Bergfästningen Numantia. 
Folket i Spanien kämpade tappert och fick sina 
hjältar. Bergfästningen Numantia var högkvarter 
för motståndet mot romarna. Numantia  förstör-
des av romarna år 133 f.Kr efter åtta månaders 
belägring.    
 
 

Kartago i Spanien. 
Kartago var en stormakt i västra Medelhavet. Även 
i Spanien behärskade man den sydöstra delen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men inom  
kartagernas 
domäner låg  
staden  
Saguntum  
som  hade  
skydd av Rom. 
 
Efter första puniska kriget (264-146 f.Kr) rådde  
fred mellan Rom och Kartago. 
Hannibal  belägrade Saguntum  år 219 f.Kr. Staden 
höll ut i 8 månader och Kartago tog makten. Krig 
utbröt igen mellan Kartago och Rom. 
 

Cartagena erövras 
av Scipio den yngre 

år 209. 
Romarna våldför sig mot folket i Spanien. 

Motståndsfästet 
Numantia faller år 

133 f.Kr 



Översikt antikens historia: Interna maktkamper i Rom 133-60 f.Kr 

År 133 f.Kr                                                                                                                                       år 60 f.Kr                 

Gaius Gracchus 154-121 f.Kr. 
Tiberius bror Gaius valdes 
till tribun efter mordet. 
Gaius lyckades reformera 
samhället men fick den  
mäktiga senaten mot sig. 
Gaius mördades tillsam- 
mans  med 3.000 av sina  
anhängare. 
 
 
 
 
Gaius Marius (157-86 f.Kr). 
Marius var en skicklig fältherre som bland annat 
hade lyckats kuva gerillaledaren Jugurtha i Afrika.  
Norra Italien invaderades år 105 f.Kr av cimbrer 
och teutoner  som var germanska stammar. I 
våldsamma slag lyckades Marius vid ett tillfälle 
döda 80.000 motståndare. Rom hade varit hotat 
och Marius återvände  
som hjälte.   
Marius kom inte från 
den härskande eliten. 
hans befordringar 
visade att det fanns 
dugliga personer 
bland ”populares”. 
 

Sulla 
Sulla hade lyckats slå ned ett stort uppror i Mindre 
Asien år 88 f.Kr. För att ta makten tågade Sulla 
med sin armé till Rom och fördrev Marius som 
flydde till Afrika. 
Tillsammans med Pompejus besegrade Sulla sina 
motståndare och tog kontrollen över Rom. 
Den grymme Sulla lät mörda 40 senatorer och 
1.600 riddare. Därefter utropade han sig till 
diktator år 81 f.Kr. Rom var en enda stor röra med 
inbördes maktkamp. 
 
Pompejus (106-48 f.Kr). 
I Spanien gjorde  
den skicklige  
Sertorius  uppror. 
Pompejus kunde  
efter fem år  
besegra Sertorius. 
Vid hemkomsten  
slog Pompejus ned  
upproret lett av  
slaven Spartacus.  
Därefter rensade han haven kring Roms hamnstad 
från pirater. Pompejus var en stor hjälte. 
Pompejus, Crassus och Caesar tog makten i Rom 
via det s.k. första triumviratet år 60 f.Kr. 
 

En tid av inbördes strider och yttre hot. 
Rom hade expanderat snabbt. Området var väldigt 
och svårstyrt. Det stora geografiska området 
medförde att lokala maktinnehavare växte upp 
som ville ha ännu mera makt. 
 
Tiberius Gracchus (162-133 f.Kr) mördas . 
Tiberius Gracchus var en liberal tribunat. Han 
insåg att stora orättvisor uppstått inom väldet. 
Senatsmedlemmar och överklass hade blivit 
enormt rika på bekostnad av bönderna. Missnöje 
rådde och oroligheter uppstod. 
Tiberius försökte avhjälpa problemen med jord-
reformer. Jordägarklassen lejde en pöbel som 
trängde in i senaten och mördade Tiberius och 
hans anhängare.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiberius Gracchus 
mördas år 133   

Brodern Gaius 
Gracchus mördas år 

121   

Marius räddar Rom 
mot germaner  

år 105 

Den grymme Sulla 
blir diktator 

år 81  

Första triumviratet 
år 60 



Översikt antikens historia: Rom under Caesar 60-44 f.Kr 

År 60 f.Kr                                                                                                                                         år 44 f.Kr                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gallerhövdingen Vercingetorix bjöd enormt 
motstånd men tvingades överlämna sig till Rom. 
Vercingetorix visades i triumf upp i Rom där han 
avlivades. Gallien skulle stå under Rom i 500 år. 
 
Caesar tar makten år 49 f.Kr. 
I Rom hade Pompejus det största inflytandet. 
Senaten krävde att Caesar skulle lägga ned sin 
framgångsrika armé.  Det var oacceptabelt för 
Caesar som gick över floden Rubicon och vände 
sig mot Rom.  
Ett inbördeskrig  
uppstod.  
Pompejus  
drog sig tillbaka till  
Balkan och beseg- 
rades av Caesar  
vid Farsalos år 48.  
 

Caesar blir enväldig år 45 f.Kr. 
De romerska republiken var definitivt slut. Caesar 
var enväldig och utnämndes sig som härskare på 
livstid. Caesar reformerade och byggde upp ett 
unikt modernt samhälle.  
Han skapade en enorm personlig maktställning 
underbyggd av en personkult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caesar mördas år 44 f.Kr 
Konspirationen mot Caesar är mycket känt. Brutus 
som var en nära vän till Caesar deltog när mordet 
utfördes . 

Julius Caesar 100-44 f.Kr.  
Caesar är en av 
 historiens mest   
personer. Förutom  
att han var en  
ypperlig fältherre  
var han författare  
och stor talare. 
Caesar var äregirig 
och nästan helt  
utan Skrupler. 
Han konspirerade 
ständigt efter 
större makt.  
 
Erövrar Gallien. 
Ceasar lyckades lägga Gallien under Rom. De tuffa 
gallerna gjorde hårt motstånd. Ett berömt slag 
stod  vid Alesia  år 52 f.Kr. Caesar lyckades segra 
och motståndet 
var knäckt. 
Caesar försökte  
också erövra  
Britannien år  
55 f.Kr men  
tvingades  
återvända. 
 
 

Caesar erövrar 
Gallien under  
50-talet f.Kr. 

Caesar går över 
Rubicon år 49 f.Kr. 

Inbördeskrig. 

Caesar besegrar 
Pompejus vid 

Farsalos år 48 f.Kr. 

Caesar blir enväldig 
år 45 f.Kr. 

Caesar mördas av 
bl.a. Brutus  
år 44 f.Kr. 



Översikt antikens historia: Kejsartiden i Rom börjar med Augustus 44 f.Kr – 14 e.Kr 

År 44 f.Kr                                                                                                                                         år 14 e.Kr                 

Antonius och Kleopatra. 
Snart uppstod konflikter mellan Augustus och 
Antonius. Den senare tog sig till Egypten där han 
inledde ett förhållande med den sköna Kleopatra.  
Augustus for med flottan till Egypten och ett stort 
slag stod vi Actium år 31 f.Kr. Augustus segrade 
och Antonius flydde med Kleopatra till Alexandria 
där de senare begick självmord. Allt återgivet på 
film vid flera tillfällen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustus blir förste kejsare år 31 f.Kr. 
En ny fas inleddes i Roms historia med att 
Augustus utnämndes till kejsare. En benämning 
härlett ur namnet ”Caesar”.  
Som enväldig kejsare började August bygga upp 
riket efter de fasansfulla inre striderna.  Släkter 
hade utraderats, armén var sliten, infrastrukturen 
söndertrasad osv. Stabilitet uppnåddes och Roms 
förvaltning blev effektiv. Ett grundsystem som 
medförde att Rom kunde bestå i mer än 400 år. 

Skattskrivningen år 0. 
En känd händelse  
under Augustus 
härskartid är Jesu  
födelse som   
beskrivs i  
Lukasevangeliet.   
Kejsaren hade  
beordrat alla att  
skattskriva sig. 
 
Slaget vid Teutoburgerskogen år 9 e.Kr. 
Under kejsar Augustus tid led romarna ett 
fruktansvärt nederlag nära Osnabruck i Tyskland. 
Omkring 20.000 romerska soldater hade gått över 
Rhen där Augustus vän Varus blev slaktad av 
germaner under ledning av Arminius. Augustus 
blev bestört och den romerska expansionen i norr 
stoppades för alltid. 
 
  
 
 
 

Caesars systerbarn Octavianus 63 f.Kr – 14 e.Kr 
Octavianus var systerbarn till Caesar och var 
huvudarvinge till det romerska imperiet.  Han fick 
namnet Augustus. 
Augustus var endast 19 år då han bildade ett 
triumvirat med Antonius och Lepidus för att leda 
det romerska riket. Det var som kallas andra 
triumviratet.   
 
Slaget vi Filippi år 42 f.Kr. 
Inbördeskrig tr uppstod i  romerska riket efter 
Caesars död.  Brutus och hans medlöpare tog 
kontroll  över Grekland och övriga östra delar av 
romerska riket.  
Augustus och Antonius tågade med arméer över 
till Grekland (Makedonien) och ett enormt slag 
stod vid Filippi. De två motståndarna hade  
vardera sidan omkring 80.000 man! Augustus och 
Antonius vann. Brutus begick självmord strax 
efter. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Andra triumviratet 
år 44 f.Kr 

Brutus besegras vid 
Filippi år 42 f.kr 

Antonius besegras 
vid Actium år 31 f.Kr 

Augustus blir förste 
kejsare år 31 f.Kr 

Skattskrivningen 
 år 0. 

Katastrof vid neder-
laget i Teutoburger-

skogen år 9 e.<Kr 



Översikt antikens historia: Kända kejsare i Rom år 14 - 378  

År 14 e.Kr                                                                                                                                             år 68                 

Claudius. Kejsare år 41-54. 
Claudius föddes i Lyon  
(Lugdunum) som var  
en viktig stad i det  
romerska riket.  
Minnet efter denne  
kejsare är mest för  
att han inledde  
erövringen av  
Britannien år 43. 
 
Nero.Kejsare år 54-68. 
Nero är kanske den romerske kejsare som har 
sämst rykte av  alla. Dock var Nero i början av sitt 
maktinnehav stabil och skapade välstånd. Kanske 
berodde det på att han lyssnade på filosofen 
Seneca. Tyvärr tvingades Seneca att begå själv-
mord.   
Rom brann och 
de kristna  
beskyldes för  
dådet. Sannolikt  
hade Nero själv  
beordrat branden.    

Förföljelser av kristna. 
Kejsar Nero beskylde de kristna för branden i 
Rom. Den kristna rörelsen hade vuxit sig stark om 
kom under flera århundraden att utsättas för 
förföljelser som ledde till martyrdöd. 
Kända martyrer är Paulus och Petrus. Paulus blev 
halshuggen år 64 eller 65. 
Petrus korsfästes år 64 upp och ned på egen 
begäran för att inte efterhärma sin läromästare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stridigheter efter Neros död. 
Nero hade inga barn som kunde ta över makten. 
Det blev därmed slut på den juliska dynastin och 
kamp uppstod om makten.  
I ett inbördeskrig som varade i två år kämpade 
generaler och fältherrar om makten. 

Tiberius . Kejsare år 14 – 37. 
Kejsar Tiberius är mest känd för sina utsvävningar 
och i viss mån förföljelsemani.  Tiberius säkrade 
gränsen mot germanerna 
vid floden Rhen. 
Kejsaren lät generalen  
Germanicus uppsöka  
och begrava de romerska  
Soldaterna som dog  
i Teutoburgerskogen. 
  
Tiberius var i början  
helt styrd  av sin mor  
Livia som förvisades  
från Rom eftersom  
kejsaren upplevde att  
han var en skuggregent. 
 
 
Caligula. Kejsare år 37 – 41. 
Kejsar Caligula har vi  
genom författaren  
Suetonius fått bilden av 
 en galning. 
Caligula lär ha förfört sin 
syster redan i tonåren. 
Till slut mördades Caligula 
av  sina egna livvakter. 
 

Kejsar Tiberius 
säkrar gräns mot 

germaner. 

Kejsar Caligula 
besynnerlig.  

Kejsar Claudius 
inleder erövringen 

av Britannien.  

Kejsar Nero skyller 
på de kristna för 

Roms brand. 

Inbördeskrig då 
ingen självklar 

arvtagare finns. 



Översikt antikens historia: Kända kejsare i Rom  år 14 - 378 

År 70                                                                                                                                                 år 138                 

Trajaus. Kejsare 98-117. 
Trajanus var mycket populär som kejsare. Han 
blandade sig med folket och tillåt sig omkramas. 
Även bland trupperna uppskattades han. Inga 
yttre hot förelåg och Trajunus kunde expandera 
riket ytterligare. Romarriket stod på sin 
höjdpunkt. 
Trajnus erövrade  
delar av  
Mesopotamien  
med den kända  
huvudstaden  
Ktesifon i  
parteriiket. 
 
I Rom restes en triumfbåge efter kejsar Trajanus. 

Hadrianus. Kejsare 117-138. 
Lik sin föregångare var Hadrianus otroligt populär. 
Han månade om stabilitet och fred. 
Hadrianus lät bygga muren i Britannien som skydd 
mot de våldsamma kelterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romarrikets höjdpunkt . 
Med de båda kejsarna Trajanus och Hadrianus 
stod Rom på sin höjdpunkt enligt mängder av  
historiker. Riket var gigantiskt. 
 

Vespasianus. Kejsare år 70-79.  
Vespasianus var en framgångsrik fältherre.  Han 
förde befäl i Britannien under år 43-47 där Rom 
expanderade.  
I Judeen, som styrdes från Syrien, gjorde man 
uppror år 67. Vespasianus  kväste upproret och 
flyttade huvudstaden till Jerusalem. 
I Rom lät kejsaren bygga Colosseum.  
 
Titus. Kejsare år 79-81. 
Titus har gått till historien som befälhavare när 
Jerusalems tempel förstörde år 70.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På hemmafronten var Titus populär. Han gav stora 
bidrag till regionen efter vulkanen Vesuvius 
utbrott år 79. 

Kejsar Vespasianus 
slår ner uppror i 

Judéen år 67. 

Kejsar Titus förstör 
templet i Jerusalem 

år 70. 

Kejsar Trajanus 
mycket populär. 
Rom välmående. 

Kejsar Hadrianus 
mycket populär. 
Rom välmående. 



Översikt antikens historia: Kända kejsare i Rom år 14 - 378 

År 161                                                                                                                                              år 378                 

Kejsar Konstantin den store 324-337. 
Konstantin är en av de mest kända kejsarna i 
Rom. Han gjorde kristendomen till statsreligion 
och därmed spreds  
kristendomen oerhört  
snabbt. Konstantin  
är helgonförklarad  
inom den ortodoxa  
kyrkan. 
 
 
 
 Kejsar Konstantin flyttade år 330 huvudstaden till 
Konstantinopel som bär hans namn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kejsaren var mycket beundrad för sin lärdom. 
Dessutom hade han stora militära meriter.  

Kejsar Valens 364-378. 
Valens var ingen stor kejsare men han är känd 
genom att han omkom i slaget vid Adrianopel år 
378. Fienden bestod av ostrogoter. 
Goterna hade blivit undanträngda av hunnerna. 
Rom tillät goterna att slå sig ned i trakten av det 
nuvarande Bulgarien. 
Kejsar valens hade hoppats på att få ett fredligt 
förhållande till goterna. Lokala provinsguvernörer 
var emellertid korrupta och sög ut goterna som då 
gjorde uppror. 
Vid Adrianopel 
led Rom ett av  
sina största  
nederlag med  
enorma  
förluster.  
Rom hade  
börjat  
känna av en  
tuff ny  
omgivning. 
 
 

Kejsar Marcus Aurelius  161-180. 
Marcus Aurelius kallas emellanåt ”filosofen på 
tronen”. Han var en god tänkare och förbättrade 
levnadsvillkoren för slavar, barn och kvinnor. 
Marcus Aurelius blev konsul vid 18 års ålder. 
Denne kejsare har fått ett mycket gott eftermäle 
för sin tämligen humanistiska inställning. 
 
Oroliga gränser kring romarriket. 
På flera håll kring det väldiga riket trängde fienden 
till Rom fram. Det innebar att sexton av de tjugo 
åren som Marcus Aurelius regerade rådde krig. 
År 161 invaderade partherna in i Armenien som 
ingick i Roms protektorat. Efter fem år hade Rom 
kuvat upproret. Tyvärr hade hemvändande 
soldater med sig pesten som hängde kvar flera år i 
Rom. 
Vid floden Donau  
trängde flera olika  
germanska stammar  
fram. Oroligheterna  
kunde stoppas men  
skulle ständigt  
återkomma. 
I Syrien gjorde den romerske befälhavaren uppror 
år 175. Soldater lojala mot kejsaren likviderade 
dock upprorsledare.  
 
 

Marcus Aurelius. 
”Filosofen på 

tronen”  år 161. 

Konstantin den 
store år 324. Inför 

kristendomen. 

Kejsar Valens 
förlorar mot 

visigoter år 378. 



Översikt antikens historia: Rom i sönderfall år 395 - 476 

År 395                                                                                                                                              år 476                 

Hunnerna under Attila hotar romarriket. 
De  asiatiska hunnerna trängde västerut och 
närmade sig Paris. Romare och germaner kunde 
dock stoppa framryckningen sydost om Paris år 
451. Slaget stod vid Katalauniska fälten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hunnerna drog sig tillbaka och hotade Rom. Men 
plötsligt dog Attila och hunnerna gick österut. 
 
Vandalerna plundrar Rom år 455. 
Vandalerna var ett germanskt folkslag. De 
vandrade genom Spanien och bosatte sig i 
nordafrika. Plötsligt tog vandalerna sig över till 
Italien under ledning av Geisirik. Vandalerna var 
kristna och kom överens med påven att inte 
våldföra sig på befolkningen i Rom men att bara 
brandskatt staden på värdefulla föremål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Vandalerna plundrar Rom år 455. 

 

Slutet på Roms välde år 476. 
Germanen  
Odovakar  
var utsedd till   
chef för den  
kejserliga  
livvakten.  
Många  
germaner  
hade av Rom 
anlitats till  
armén då det rådde brist på folk efter alla  
krigiska insatser. 
Odovakar gjorde en kupp år 476 och avsatte den 
siste romerske kejsaren som var mycket svag 
samtidigt som Rom hade sönderfallet .   
 

Romarriket delas. 
Romarrikets huvudstad hade flyttats till Konstan-
tinopel  år 330. Successivt hade riket i praktiken 
delats men år 395 var väldet formellt delat i Öst-
rom och Västrom. 
Östrom hade Konstantinopel som huvudstad 
medan Västrom hade Ravenna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visigoter plundrar Rom år 410. 
Hunnerna trängde ut goterna från dess land. Det 
fick till följd att visigoter trängde in på italienska 
halvön. Visigoterna hade enorm militär slagkraft 
på grund av deras rörlighet. Man bedömer att 
200.000 goter trängde in i Italien. 
År 410 plundrade visgoterna staden Rom. Det 
hade inte hänt på 800 år. En stor chock gick 
genom den italienska halvön. 
 

Romarriket delas i 
Östrom och 

Västrom år 395.  

Visigoter plundrar 
Rom år 410. 

Hunnerna hotar 
Rom år 451. 

Vandalerna plundrar 
Rom år 455. 

Germanen 
Odovakar tar 

makten år 476. 



Översikt antikens historia: Eftermäle om Roms historia. 

                  

Krigskonst. 
Rom var en militärstat med dåtidens bästa utrust-
ning och organisation. Bilden nedan visar en stad 
under belägring av romarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inbördeskrigen. 
Tyvärr användes den effektiva krigskonsten 
internt i romarriket i kampen om makten. Det 
ledde till utarmning och behov av att rekrytera 
soldater från erövrade områden. 

Varför gick Rom under? 
Forskare har framfört en mängd olika orsaker till 
att det mäktiga och gigantiska Romgick under. 
Historikern Gibbon framhärdar att allt blev 
alldeles för stort. En sådan gigant kan ej styras. 
Andra orsaker som nämns är korruption, måttlösa 
utsvävningar, ineffektivitet, minskad befolkning, 
sjukdomar, inre splittring osv. 
En viktig faktor var sannolikt att omgivande folk 
växte i antal och kunskap inom alla samhälls-
områden. ”Barbarerna” blev för starka. 
Många forskare ställer sig motfrågan att hur 
kunde Rom överleva så länge? Uppgiften att 
handha ett så stort system övergår människans 
förmåga. 
 
Några kulturella efterverkningar. 
Vårt moderna samhälle har kraftigt påverkats av 
kulturen i det romerska riket. Politik, arkitektur, 
konst, språk, seder osv. har stora influenser från 
Rom.  
 
 
 
 
 
Romerska lämningar 
från Trier i Tyskland. 

Infrastruktur och byggnadsverk. 
Att kunna föra soldater snabbt till olika delar inom 
det väldiga riket var synnerligen viktigt. Nedan 
syns en teckning av den fantastiska Mulviabron 
utanför Rom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Rom byggdes Basilica Ulpia. Ett mycket fint 
exempel på romarnas ingenjörskonst och 
smakfullhet. Idag återstår bara ruiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


