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Jeriko ca 8000-

Vincakulturen ca 6000-3500

Sumer  ca 5900-3200

Hamoukar ca 3500-3000

Annau ca 3000-2200

Egypten 3000-500

Akkader ca 2300-2100

3200-2000

Babylon 2000-539

Assyrien 2000-612

Troja 2900-1210

Mykene 1675-1050

Hettiter 1650-1200

Mittani 1600-1350

Kreta 1570-1350

Gamla Testamentet 2xxx-0

Perser 550-330

Grekland 1050-300

Rom 753 f.Kr – 476 e.Kr

Catal Huyuk 6800-5600 ca

Denna bild avser att visa kulturer 
med stor historisk påverkan. 

(Ur ett västerländskt perspektiv)



Dominerande historiska makter år 0-2000

Rom 753 f.kr - 476

Kyrkan 0 -

Storbritannien 450 ca -

Frankrike 534 ca -

Bysans 395 - 1453

Tyskromerska riket 962 - 1806

Osmanska väldet 1453- 1919

Ryssland 1462 -

Spanien 1212 - 1898 

Danmark 
930-1035

Österrike/Habsburg 1278 - 1918

USA 1776 -

Italien
1861 -
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Nederländerna 
1581-1795

Portugal 1415-1822

Folkvandringar 375 - 568

Denna bild avser att visa betydande 
makter med stor historisk 

påverkan.
(Ur ett västerländskt perspektiv)



Översikt historia före år noll: Jeriko 8000 - x000 f.Kr.

År 8000 f.Kr år X000 f.Kr

Ringmur runt staden.
Redan omkring år 8000 f.Kr hade staden en 
ringmur. 
Det skulle dröja 6.000 år tills liknande städer med 
ringmur byggdes igen.

Jeriko i  Bibelns Gamla testamente.
Enligt texten i Bibelns Gamla testamente gick 
Israelerna under ledning av Josua runt Jeriko i sex 
dagar. På sjunde dagen blåste man i horn och 
murarna föll och Israelerna kunde inta staden.
Likt många andra liknande berättelser avvisar 
vetenskapen riktigheten.

Jeriko 8000- f.Kr
Jeriko är en av världens äldsta städer. Förmodligen 
den äldsta.
Staden ligger på västbanken i dagens Israel. 
Antal invånare var omkring 3.000 redan under 
8000-talet f.Kr. 
Jeriko var en knutpunkt för handel i regionen. 
Utgrävning har visat att staden låg på en kalkplatta 
med en aldrig sinande vattenkälla.
Omkring tjugo jordlager visar att området ständigt 
byggs över varför de äldsta delarna ligger 9-10 
meter ner i jorden.

Jeriko



Översikt historia före år noll: Catal Huyuk 6800-5600 f.Kr.

År 6800 f.Kr år 5600 f.Kr

Bostäder och gravar.
Husen byggdes av obränt tegel. Ofta begravde 
man de döda under nära eller i husen under 
plattformsliknande block.

Målningar, skulpturer och textilier.
Utsmyckningar och konst har återfunnits i 
boningarna.  Märkliga skulpturer skapades. 
Kunskapen om bildframställning var unikt hög.
Till och med gamla textilier finns bland fynden.
Man antar att det är världens äldsta kvarvarande 
textilier. 

. 

Catal Huyuk cirka 6800-5600 f.Kr.
Catal Huyuk, som ligger i östra Turkiet, utgör det 
högst utvecklade stadssamhället som hittills 
återfunnits i så hög ålder.

I bosättningsskikt från perioden 6800-5600 har 
man kunnat gräva ut hus med omgivande gårdar.
Man uppskattar att orten hade omkring 2.000 hus. 
Antal invånare var cirka 8.000.
Befolkningen odlade säd och ärtväxter. Får och 
andra boskapsdjur  användes som nyttodjur.



Översikt historia före år noll: Vincakulturen 6000 - 3500 f.Kr.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Europas tidigaste kultur.
Vincakulturen är Europas äldsta civilisation. Det är 
uppseendeväckande att kulturen fanns så tidigt. 
Tusentals fynd har hittats. Utgrävningarna pågår 
fortfarande.
Rester från en jordbrukskultur och även guldfynd 
har hittats vid utgrävningar. 

Mängder av figuriner är bland fynden. Figurinerna 
fanns koncentrerade till vissa orter. Mycket talar 
för att dessa platser utgjorde någon form av 
tempel.
Bland fynden återfinns en fågelgudinna som är 
mycket unik.

Världens tidigaste skriftspråk?
Inom Vincakulturen fanns ett teckenspråk. Många 
forskare hävdar att tecknen utgör världens första 
skriftspråk. Sålunda tidigare än den egyptiska och 
sumeriska!

Jordbruk och textilier.
Fynd visar att man bedrev jordbruk. Bland annat 
odlade man vete och havre. Tillika bedrev man 
också köttproduktion.
Stor kunskap fanns hur man kunde tillverka 
textiler.

. 

Vincakulturen cirka 6000-3500 f.Kr.
Vincakulturen har upptäckts mycket sent. 
Geografiskt fanns kulturen i sydöstra Balkan, 
främst i Serbien, Bulgarien och nordöstra 
Grekland. Kulturen började växa fram redan under 
6000-talet f.Kr. Blomstringstiden var under 
perioden 5300-3500 f.Kr.



Översikt historia före år noll: Sumerer 5900 - 2000 f.Kr.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Ur. 
Staden Ur är en av världens äldsta städer. Ur 
fanns redan omkring år 5300. Enligt Gamla 
Testamentet utvandrade Abraham från Ur. 
Stadens storhetstid var i slutet av 2000-talet f.Kr. 
Här har man funnit de första ziqquraterna som 
var en form av stadsfästningar. 

Uruk.
Uruk är en berömd stad från ca år 4300. I staden 
Uruk regerade kungen Gilgamesh omkring år 2800 
f.Kr.  Världens äldsta diktverk är Gilgamesheposet
som besjunger kungen och hans vishet.
Eposet innehåller det äldsta skriftspråket som 
påträffats.

. 

Sumererna cirka 5900-2000 f.Kr.
Sumererna levde i södra Mesopotamien kring och 
mellan floderna Eufrat och Tigris. De sumeriska 
kulturerna har haft flera nedgångar och 
uppgångar. 
De första bosättarna var ubaiderna som kom till 
trakten omkring 5900 f.Kr. Sumeriska stads-
bildningar fanns mycket tidigt. 

Sumererna dränerade träskmarkerna och bedrev 
jordbruk. Man idkade handel och tillverkade 
keramik, textilier, lädervaror och metallarbeten. 
Kanske har den sumeriska kulturen betytt mest för 
skriftspråkets spridning. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ur-Nassiriyah.jpg


Översikt historia före år noll: Hamoukar 3500 - 3000 f.Kr.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

En statsstat.
Staden var en statsstat med hade en nästan 
industriell metod för matlagning. 
Platsen utgör en av de absolut första för det vi 
benämner civilisation. 

Fyndplatsen började grävas ut så sent som år 1999 
e.Kr och utgrävningarna är ej avslutade.

. 

Hamoukar cirka 3500-3000 f.Kr
I nordvästra Syrien har man funnit en av världens 
äldsta städer i närheten av den berömda staden 
Nineve. 
Staden Hamoukar ligger idag på denna plats. Vissa 
forskare anser att staden existerade redan år 4000 
f.Kr.



Översikt historia före år noll: Annau 3000 - 2200 f.Kr.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Skriftspråk.
Människorna i staden nyttjade ett skriftspråk 
redan för 4.000 år sedan. Betydligt tidigare än i 
Kina!
Skriften finns inristad på stenar.
Med fynden i Annau hävdar forskare att 
Centralasien hade civilisationen samtidigt med 
dem i Mesopotamien.

Jordbruk och husdjur.
Troligen bedrev man jordbruk i området. Fynd av 
getter har påvisats.
En sannolik orsak till att Annau-civilisationen gick 
under är klimatförändringar i form av torka. En 
modern jämförelse är vad som hänt vid den 
närliggande Aralsjön.

. 

Annau 3000-2200 f.Kr.
Öster om Kaspiska havet har så sent som i början 
av 2000-talet e.Kr.  en ytterst gammal kultur 
upptäckts. Kulturen låg nära den gamla 
sidenvägen mellan Europa och Asien.  
Vid orten Annau nära huvudstaden Ashgabad i 
Turkmenistan ligger ruiner av en stad som 
blomstrade för mer än 4.000 år sedan. 

Tack vare nya metoder inom arkeologi och 
närliggande kunskapsämnen har man kunnat 
rekonstruera det gamla samhället.
Kulturen i Annau är långt ifrån kartlagd. Forskning 
pågår kontinuerligt. De flesta forskarna i Annau
kommer från Ryssland.



Översikt historia före år noll: Egypten 3000 - 500 f.Kr.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Milstolpar för de egyptiska dynastierna:
Badarikulturen : Omkring år 4500. Stenåldern 
upphördeoch koppar användes.
Nagada I och II : Kameler användes. Inflytande 
från folk i Asien ändrade levnadssätt.
Semainien (3200-3000): Fördynastisk tid. 
Enande av riket år 3050-2950. Memfis grundades 
omgiven av murar.
Gamla riket (2700-2061): Farao Kheops (2575-
2550) byggde första pyramiden. 
Mellersta riket (2061-1650): Glansperiod.
Hyksostiden (1650-1544): Semitisk härskardynasti 
från främmande land.

Kheopspyramiden och sfinxen.

Nya riket (1544-1080): Tebe blir huvudstad. 
Amenhopsis I (1526-1505) var imperiebyggare. 
Anlade konungarnas dal. 
Templet i Karnak byggs 1300-1250.
Den underbara skönheten Drottning Hatshepsut
(1488-1470)regerade. 
Krigståg genom Thutmosis III: Jaffa, Megiddo. 
Stora krigsbyten. 
Eknaton (1365-1348) var gift med Nefertiti. 
Flyttade huvudstaden 50 mil  
norrut. Tutankamon
(1346-1337) 
gifte sig med 
deras dotter.

Ramses II (1290-1224) var den store krigsherren. 
Anlade Abu Simbel.
Slaget vid Kadesh 1285 mot hettitirena. Historisk 
non-aggessionspakt skrevs. 
”Sjöfolken” angrep Egypten år 1186. 

Det tredje intermediet (1080-712) innebar delat 
rike med utländskt inflytande.
Sentiden (722-332). Splittring. Provins under 
assyriska härskare från år 674.
Palestina erövras år 685. Medförde en ström av 
judiska invandrare.
Persisk provins under åren 525-332. 

Egypten 3000-500 f.Kr.
Via hieroglyferna har mycket av historia och kultur 
kring Egypten dokumenterats. Nyckeln till att 
förstå hieroglyferna var att man fann den s.k. 
Rosettestenen och utifrån stenens text kunde 
översätta tecknen. 

Tidiga mänskliga 
spår i Egypten har
återfunnits från 
den tid
då Sahara  var en 
grön savann. 
Från omkring år 
4500 f.Kr har man 
funnit 
kopparföremål.



Översikt historia före år noll: Akkader 2300 - 2100 f.Kr.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Akkadiska imperiet. 
Imperiet var det största som världens dittills 
skådat. Ur en blandning etniskt olika folk 
samlades en centralmakt som var accepterad. 

Semitiskt språk.
Akkaderna talade ett semitiskt språk till skillnad 
från de omgivande sumererna. Det semitiska 
språket kom att talas i dessa regioner i fler tusen 
år efter  Akkadernas välde. Akkaderna utnyttjade 
också ett skriftspråk.  

Välordnad armé.
En välorganiserad
armé lade 
grunden
till att kunna 
skapa
enighet mellan
brokiga stammar.

Stadsbyggelse.
Fynd visar att
en avancerad
kunskap fanns
inom teknik
och 
organisation.
Detta möjlig-
gjorde en helt
ny typ av
bebyggelse.

Akkaderna 2300-2100 f.Kr.
Hela Mesopotamien och delar av nuvarande Iran, 
kanske ytterligare närliggande områden, 
erövrades av den store kung Sargon omkring år 
2300. 

Sargon var kung över  Akkad åren 2334-2279 
f.Kr. Han anses ha skapat det första  multietniska 
imperiet. Sargon kallas också ”den store”.



Översikt historia före år noll: Babylonien 600-539 f.Kr. 

År 600                                                                                                                       år 539 f.Kr

Nebudkadnessar II 630-562 f.Kr
En storhetstid uppstod under Nebudkadnessar II 
(630-562 f.Kr). Hans välde sträckte sig från Eufrats 
övre lopp till Nilen.

Det var Nebudkadnessar II 
som efter erövringen av
Jerusalem år 597 f.Kr förde 

judarna till den 
”babylonska fångenskapen”.

Babylonierna bedrev vetenskap inom bland annat 
matematik och astronomi.

Staden Babylon.
Av staden Babylon finns idag endast ruiner kvar.
Under storhetstiden lär staden ha varit otrolig. 

De hängande trädgårdarna utgjorde ett av 
världens sju underverk.

Babylonien 2000-539 f.Kr
Babyloniens välde började redan på 2000-talet 
f.Kr. och kom att avslutas abrupt år 539 f.Kr.
En mycket värdefull 
historisk insats var 
Hammurabis lagar 
under 1700-talet f.Kr. 
Det är ett av de första 
tillfällen då 
lagstiftning används  
för att styra ett land.

Babels torn är känt från Bibelns Gamla 
Testamente. Tornet utgör en symbol för övermod 
som fortfarande används.

Nebudkadnessar
630-562 f.Kr.

Etnisk rensning.
Perserna erövrar 

Babylon år539 f.Kr.



Översikt historia före år noll: Assyriska riket 1200-612 f.Kr.

År 1200                                                                                                                      år 612 f.Kr

Expansionen börjar under 1200-talet f.Kr.
Under regenten 
Salmanassar 
(1273-1244 f.Kr) 
börjar en expansion 
åt alla väderstreck.  
En riktig stat skapas av 
stadsstater. 
I slutet av 1200-talet 
gick det Assyriska riket in i en recession. Riket 
hotades av omgivande fiender. Bland annat från 
hettiterna i Anatolien.

Storhetstiden 883-612 f.Kr.
Den assyriska storhetstiden började med att 
Assurnasirpal (883-859 f.Kr) lade under sig
Haburområdet som omfattar delar av östra
Anatolien. Ständigt kom krig att råda i östra 
Anatolien oc h dess omgivande stater.

Assurbarnipal (669-627) den störste.
Den absoluta höjdpunkten på det assyriska riket 
inträffade under Assurbarnipals härskartid.
Arkitekturen 
blomstrade. 
Städer såsom 
Nineve på bilden 
var världens
modernaste.
Bland andra 
kända historiska städer i det assyrisk riket kan 
nämnas  Kalah, Assur och Dur-Sharrukin. 

Slutet på Assyriska riket år 612 f.Kr.
Det Assyriska riket var en grym militärmakt. 
Etniska rensningar, grymma tortyrmetoder m.m. 
ledde till att omgivande länder hatade assyrierna.
År 612 f.Kr
stormades
huvudstaden
Kalah från 
alla håll.
Stormakten
Assyriska
riket
var till ända.

Assyrien 1200-612 f.kr

Området runt floderna Eufrat och Tigris tillhör 
världens äldsta bebyggelser.  Redan 6.000 år f.Kr
fanns många stadsstater. Från staden Arbela finns 
lämningar som är 8.000 år gamla. 
Under perioden 2400-1800 f.Kr existerade det 
fornassyriska riket.

Ziggurater.
I det assyriska
riket byggdes de
berömda 
zigguraterna.

Salmanassar enar 
stadsstater under 

1200-talet f.Kr

Storhetstiden börjar 
883 f.kr med 

Assurnasirpal..

Assyriska riket 
kollapsar år 612 f.Kr

705 fkr sanherib.pptx


Översikt historia före år noll: Troja 2900 - 1210 f.Kr.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Homeros Iliaden.
Homeros har i verket Iliaden skildrat Trojas 
förstörelse år 1210. De båda hjältarna Akilles och 
Hektor drabbar samman i envig i skildringen. 
Hektor dräps och begråts innerligt. Akilles som 
vunnit envigen träffas senare i den sårbara hälen 
och dör. Med en gåva till Troja i form av en häst 
lyckades grekerna komma in i den starkt befästa 
staden. Hästen var ihålig och innehöll soldater 
som kunde öppna portarna. 

Även om Homeros berättelse inte är sann så kan 
man vetenskapligt visa idag att Troja existerat och 
gått under. Arkeologer och forskare har funnit 
inte mindre än sju olika lager av staden Troja. 
Sannolikt är det stadens ideala läge som varit 
orsak till att man inte övergivit platsen.

Sen återupptäckt av Troja.
Troja låg okänd under jorden i tusentals år. Åter-
upptäckt gjordes så sent som på 1860-talet. Flera 
utgrävningar har gjorts under modern tid.
Med utgrävningarna har man kunnat konstatera 
att staden var väl befäst med försvarsmurar. Troja 
hade varit näst intill ointagligt. 

Troja 2900-1210 f.Kr.
Existensen av det mytomspunna Troja är numera 
historiskt belagt. Stadsbildningen började redan 
kring 2900. Staden ligger i sydvästra Turkiet. 



Översikt historia före år noll: Mykene 1675 - 1050 f.Kr.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Uppgång och fall.
Varifrån mykenarna kom är okänt. Fast 
befolkning, som levde på jordbruk, bodde i 
Grekland redan under 6000-talet f.Kr.
Efter en lång storhetsperiod avtog framgångarna 
under 1100-talet. Bosättningar förstördes av 
okänd anledning. Möjligen drabbades Mykene likt 
andra regioner i östra Medelhavet av de s.k. 
”sjöfolken”. Man brukar säga att en mörk tid 
inleddes i Grekland.

Lejonporten i 
Mykene.

Agamemnons
grav i
Mykene.

Historiska myter från Mykene.
Enligt myterna var det mykenarna under befäl av 
Agamemnon som förstörde Troja. Att det var från 
Mykene man kom för att erövra Troja är 
emellertid inte osannolikt.
Agamemnon och hans bror 
blev fördrivna från Mykene 
av deras farbror.  I Sparta 
kunde de gifta sig med 
kungens döttrar och blev 
mäktiga. 
Agamemnon kunde därefter 
erövra makten i Mykene 
och blev en stor härskare. 

Från Mykene kom också den oövervinnlige Akilles. 
Det var han som dödade Hektor vid slaget om 
Troja.

Mykene 1675-1050 f.Kr.
Under perioden 1675-1050 f.Kr. härskade den 
mykenska kulturen i Grekland. Kärnområdet låg på 
halvön Peloponessos men spred sig efter hand 
över den egeiska övärlden. 
Brons användes för verktyg och redskap. Eftersom 
brons är en blandning av tenn och koppar hade 
man sannolikt kontakt med Cypern där det är 
rikligt med koppar.

Mycket talar för 
att mykenarna
hade kontakt 
med den minoiska 
kulturen på Kreta 
också.



Översikt historia före år noll: Hettiter 1650-1200 f.Kr

År 1650 f.Kr år 1200 f.Kr

Militärmakt.
Hettiternas rike byggde
på en stark militärmakt.
Livet var hårt reglerat.
Lojaliteten mot konungen
inpräntades. Disciplin
rådde i både det civila
och militära livet.
Militärer drillades hårt
och svaga till och med
avrättades.

Stridsvagnar överraskade
motståndarna. Tre 
personer rymdes i en
stridvagn.

Stormakt.
Hettiterna blev
en stormakt och
krigade bl.a. mot 
Babylonien och Egypten.

Kultur.
Lejonfigurer vaktade
porten till huvud-
staden Hattusa.
Metallfigurer från
1400-talet f.Kr uppvisar
både estetisk och
metallurgisk kunskap. 

Hundratals lertavlor har
återfunnits som inne-
håller ett indoeuropeiskt 
språk. Språket har nu 
kunnat tolkas!

”Sjöfolken kommer”.
Ett märkligt folk gjorde
intåg i östra Medelhavet
och dess omgivande 
stater under 1200-talet
f.Kr. Dessa så kallade
”sjöfolk” gjorde slut på 
det hettitiska väldet.
Även Egypten drabbades.
”Sjöfolket” finns också
nämnt i Gamla Testamentet.

Hettiter 1650-1200 f.Kr.
Hettiterna var det första folk som riktigt 
koloniserade  Anatolien. Under 1700-talet f.Kr
kom hettiterna  österifrån. Man grundade städer 
och inledde handel med omgivningen.

Huvudstaden hette Hattusa . Staden var omgiven 
av en mur och dessutom skyddad av omgivande
otillgängliga berg.

Hettiterna koloniserar Anatolien 
under 1700-talet f.Kr.

Stadsbebyggelse.

Inre splittring.
”Sjöfolken” kommer under 1200-

talet f.Kr. Kollapsar.

Bygger upp en militär stormakt. 
Strider mot Babylon, Egypten 

m.fl.



Översikt historia före år noll: Mittani 1600 - 1350 f.Kr.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Kultur.
Mittani hade kontakt med bland annat Egypten. 
En av döttrarna till konungen av Mittani gifte sig 
med en faraon. 
Berättelsen 
om äktenskapet 
finns beskrivet på
en stor sten.
Skriftspråket var
sålunda utvecklat.
Fyndet på bilden
återfinns nu på
British Museum i 
London.

Folket i
Mittani
uppfann
märkliga
kärror som
var försedda
med spikar
på hjulen.

Undergång.
Maktkamper dök naturligtvis upp i huvudstaden 
Washukanni. De olika fraktionerna stöddes av 
konkurrerande grannländer.
Hettiterna tillsatte under en period en vasallkung. 
Slutligen införlivades området med Assyrien under 
1200-talet f.Kr.
Från väster trängde också filisteer som tros 
komma ur de s.k. ”sjöfolken”. I Bibelns Gamla 
Testamente beskrivs hur Saul och David besegrar 
filistéerna.

. 

Mittani 1600-1350 f.Kr.
Detta rike låg i Kaukasusbergens sydvästra 
sluttningar i närheten av den stora Vansjön. 
Riket var omgivet av aggressiva grannar såsom 
Hettiterriket och inte minst Assyrien.
Men tack vare de närliggande höga bergen kunde 
man fly upp i dalgångarna och hålla motstånd mot 
fienden.
I det svårtillgängliga området kunde man skydda 
sig mot fiender och ställa till stora problem med 
räder ner mot floddalarna i Mesopotamien.

Ibland kallas folket i Mittani för hurriter. Bland 
efterlämningarna från hurriterna återfinns 
kultsånger som var försedda med världens äldsta 
notskrifter.



Översikt historia före år noll: Kreta 1570 - 1350 f.Kr.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Ledningsstrukturer.
Samhället var välorganiserat och 
administrationen sköttes från mäktiga palats. 
Flera palats förstördes av jordbävningar men 
återuppbyggdes ofta. 
Under 1600-talet f.Kr dabbades ön av vad man 
tror var en zunami, dvs en flodvåg, som uppstod 
när en närbelägen vulkan i den grekiska övärlden 
exploderade.
Under 1400-talet f.Kr invaderades Kreta av vad 
man tror var mykenare. Dessa förstörde stora 
delen av bebyggelsen.

Flera kontroversiella teorier har framlagts om den 
minoiska kulturen. Minoerna lär ha saknat  krigs-
makt och vapen. Dessutom kan statsbildningen 
varit ett matriarkat dvs ett samhälle styrt av 
kvinnor.

Okänt språk och skrift.
Redan omkring år 2100
fanns skriftspråk på 
Kreta. Fortfarande har 
man inte kunnat tolka 
De språk som kallas 
Linear A och Linear B
från Krteta.

Djärva idrottskonster.
Från vaser och andra keramiska föremål framgår 
att djärva hopp över tjurar visade prov på mod.

. 

Den minoiska kulturen på Kreta 1570-1350 f.Kr.
Utgrävningar utförda av brittiska arkeologer så 
sent som år 1900 uppenbarade en stor civilisation 
på Kreta. Det var den minoiska kulturen namnsatt 
efter folket minoer. 
Trots de stora fynden på Kreta är forskarna 
mycket försiktiga i sina tolkningar av hur kulturen 
uppkom och vad den stod för.
Minoerna hade kontakt tidigt med både Egypten 
och Mesopotamien. Flera belägg finns för dessa 
kontakter.
Kontakter fanns också med den grekiska övärlden 
och även övriga mellersta östern.

Ruiner av palatset i Knossos.



Översikt historia före år noll: GamlaTestamentet 2xxx - 0 f.Kr.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Filistéerna.
I Gamla Testamentet och andra historiska skrifter 
kan man läsa om de s.k. ”sjöfolken”. Från 
trakterna av Egeiska havet, tror man, kom folk via 
fartyg som plundrade östra medelhavskusten och 
Egypten.
I Gamla Testamentet kallas sjöfolken för filistéer. 

Nära dagens Aleppo låg staden Ugarit som 
tillhörde Kanaans land. Ugarit var ett centrum för 
handel men förstördes troligen av ”sjöfolket” 
omkring år 1200. 
Filistéerna kom ständigt att vara i strid med 
israelerna. 
Davids strid mot jätten 
filistéen Goliat är en 
känd berättelse. 
Israelerna blev ute-
stängda från havet 
på grund av 
filistéernas 
bosättningar. 

David och Goliat.

Gaza var en strategisk knutpunkt för handel och 
tillhörde filistéerna. I Bibeln var Gaza den mest 
hatade platsen för israelerna.    

Konungarna Saul. David och Salomo.
Saul blev den förste konungen av Israel omkring år 
1020. Saul efterträddes av David omkring år 1000. 
David kom i sin tur att efterträdas av den vise kung 
Salomo omkring år 950. Salomo skall enligt Bibeln 
ha byggt det stora templet.

Landet delas. Ständigt nya ockupanter.
År 920 delades Kanaans 
land i Israel och i Juda. 
Kung Omri anlade 
huvudstaden Samaria
i Israel år 876. Samaria 
erövrades av Assyrien år 
722. Tusentals fångar 
deporterades till Assyrien. 
År 612 kollapsade Assyrien. 
Babylon ockuperarde Juda
år 605 och förde judar till 
den ”babylonska
fångenskapen” som varade i cirka 70 år. År 539 
erövrarde perserkonungen Kyros den store 
Babylon och släppte de deporterade judarna. 
Templet i Jerusalem återuppbyggdes. År 336-323 
erövrade Alexander den store Kanaans land. Den 
hellenska tiden inleddes. År 63 erövrade romarna 
Kanaans land. Romarnas kejsar Augustus regerade 
vid Jesu födelse.

Gamla Testamentet 2000-0 f.Kr.
Bibelns Gamla Testamente är i stort en historisk 
skildring av händelser i länderna vid östra 
Medelhavet. 
Enligt den bibliska traditionen utvandrade 
Abraham från staden Ur under 1800-talet. 
Uppgiften är ej verifierad men intressant är att 
staden Ur redan för flera tusen år sedan 
betraktades som en form av urhem. 
Israelerna kom till Kanaans 
land före år 1000 vilket 
de utlovats av Gud enligt 
Bibeln. Till en början 
levde israelerna i 
fredlig symbios med 
urbefolkningen. 
På en egyptisk seger-
stele från 1210 
omnämns räder som 
gjorts in i Kanaans land 
som verifierar levnads-
kulturerna i nämnda 
landområden.
De historiska städerna Megiddo och Lakish i 
Kanaans land existerade redan före 2300-talet 
men utplånades av okänd anledning. Under 1500-
talet tillhörde Kanaans land Egypten. 



Översikt historia före år noll: Persien 550-330 f.Kr. 

År 546                                                                                                                       år 330 f.Kr

Dareios I  549-486 f.Kr.
Det persiska riket hade sin största utbredning 
under Dareios I. Riket gränsade i öster till floden 
Indus. I väster  var delar av södra Balkan under 
det persiska väldet. Det var nu som de omtalade 
krigen med Grekland utspelades.

Darieos I gjorde Susa till huvudstad. Susa var en 
mycket gammal stad som ligger otroligt vackert.

Krigen mot Grekland  (490-479 f.Kr).
Persernas krig mot Grekland är välkända i 
västvärlden. År 490 f.Kr stod slaget vid Marathon. 
Ett slag som perserna förlorade. Grekerna stod 
under ledning av hjälten Miltiades.

Kriget mot Alexander den store.
Perserväldet upphörde med Alexander den stores 
segrar under åren 334-332 f.Kr.

Tidiga kulturer..
Tidiga civilisationer har funnits i det vi nu kallar 
Iran. Redan under 3000-talet f.Kr var Jiroft och 
Elam kulturer som var mycket utvecklade.

Stormakten 540-330 f.Kr.
Mellan år 540-330 f.Kr var Persien världens stora 
makt. En centraliserad stat skapades redan under 
700-talet f.Kr som växte till sig efter hand. Under 
flera perioder lydde perserna under omgivande 
stater till vilka man erlade tribut.

Kyros den store (546-530).
En mäktig och klok härskare 
var Kyros den store. Han var
det antika Persiens 
förste riktiga kung. 
Han erövrade Babylon
år 539 f.Kr. Kyros befriade 

slavarna och  gjorde 
mycket för de mänskliga 
rättigheterna. Bland annat 
kunde judarna i den s.k. 
”babyloniska 
fångenskapen” 
därmed återvända hem. 
Kyros den stores grav är nu med på UNESCOS lista 
över världsarv.

Kyros den store 
enar perserna år 

546 f.Kr

Expansion både i 
väster och öster 

540-480 f.Kr

Krigen mot 
Grekland

490-479 f.Kr

Alexander den store 
besegrar perserna.



Översikt historia före år noll: Grekland 1050 - 300 f.Kr.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

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.

Grekisk kultur.
Kända grekiska 
platser och 
begrepp återfinns 
I vår moderna  
kultur.
Amfiteatrar i stora 
format hyste 
skådespel och hade ljudsystem 
som var otroligt utvecklade.

Den framsynte Solon (640-558 ca f.Kr ).
Solon var arkont (”minister”) under en kort tid 
men hann utveckla 
en lagstiftning som
förebådade uppkom-
sten av ett republikanskt  
styrelseskick.
En genomgående tanke
var att i steg reformera  
samhället. 

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 
maktfullkomliga drag.         

Grekland 1050-300 f.Kr.
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.

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.  



Översikt historia före år noll: Romerska riket 753 f.Kr – 476 e.Kr. 

År 190 f.Kr år 495 e.Kr

Roms högperiod .
Efter de puniska krigen präglades Rom av 
inbördeskrig. Mordet på Caesar år 44 f.Kr inledde 
en stabil period under kejsar Augustus.  Ökända 
galna kejsare såsom Nero och Caligula avlöstes 
periodvis av dugliga makthavare som exempelvis  
Trajanus och Hadrianus. Romerska riket stod på 
sin höjdpunkt under åren 44 f.Kr till 330 e.Kr.

Romarriket delas.
Roms huvudstad flyttades till Konstantinopel år 
330. Successivt delades riket. År 395 var väldet 
formellt delat i Östrom och Västrom.
Östrom hade Konstantinopel som huvudstad 
medan Västrom hade Ravenna. 

Julius Caesar 100-44 f.Kr. 
Caesar är en av historiens 
Mest berömda personer. 
Förutom att han var en 
ypperlig fältherre var han 
Författare och stor talare.
Caesar var äregirig och 
nästan helt utan skrupler.

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”. 

Kejsar Konstantin den store 324-337.
Konstantin är en av de 
mest kända kejsarna i 
Rom. Han gjorde kristen-
domen till statsreligion .
Konstantin är helgonförklarad
inom den ortodoxa  kyrkan.

Förhistoria.
På den Appeninska halvön  har återfunnits spår av 
både Homo Erectus och neandertalare. Från 
omkring år 10.000 f.kr dominerar jägare och 
samlare. Omkring år 7.000 f.Kr startades jordbruk. 
Stora delar av Italien behärskades av etrusker från 
500-talet f.Kr. 

Republiken (510-45 f.Kr).
Den romerska republiken inrättades 510 f.Kr. 
Expansionen inleddes med att omgivande 
statstater införlivades. 

De puniska krigen 264-146 f.Kr.
Kartago var en mäktig aktör i hela västra 
Medelhavet. Rom utkämpade tre krig mot Kartago 
som under Hannibal var nära att utplåna det 
romerska riket. 

Hannibal
tågar över
Alperna.

Romarna segrar v id 
Magnesia i Anatolien 

år 190 f.Kr

Romarriket delas i 
Östrom och Västrom 

år 495.

Romarrikets huvudstad 
flyttas till Konstantinopel

år 330 e.Kr.



Översikt historia år 0 – 2000 : Kyrkan år 0 – 2xxx.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Noterbara händelser år 1000-1500.
Kampen om rätten att tillsätta kyrkliga ämbeten 
ledde till den s.k. ”investiturstriden”  under lång 
tid med början på 1000-talet. 
År 1077 tvingades den tyske kejsaren Henrik IV 
att göra sin ”Canossavandring” till påven i Rom. 
År 1098 startades cisterciensrörelsen i klostret 
Citeaux.  Det var denna rörelse som grundade 
klostren i Alvastra, Varnhem och Nydala m.fl.
I slutet av 1000-talet drog de första korsfararna 
till mellanöstern. Totalt genomfördes sju korståg.
Under 1100-talet bildades Tempelriddar- och 
Karmelitorden. 
Bernard av Clairvaux (1090-1153) var en stor 
kyrklig dominant.
Innocentius III (1198-1216) var en av de största 
reformatorerna av kyrkan. Han var populär och 
dessutom en god teolog. 
Franciskanrörelsen bildades 1223. 
Påven upplöste Tempelherreorden år 1307. 
Ordern hade bildats för att skydda pilgrimers färd 
till det heliga landet.  
1307-1377 var påvarna helt eller delvis 
stationerade i Avignon. Emellanåt fanns mer än 
en påve vilka hade utnämnts av konkurrerande 
maktcentra. 

Utvecklingen år 1500-2000.
Ignatius de Loyola (1491-1556) skapade Jesuit-
orden i Spanien år 1534.
Påvedömet gick nästan under 1527 på grund av 
oduglighet och försummelser .
Luther publicerade sina teser 1517 i  Wittenberg. 
Henrik VIII i England bröt med påven 1535. 
Därmed kunde han gifta om sig. Som ett resultat 
framkom så småningom den Anglikanska kyrkan.  
Peterskyrkan i Rom invigdes 1626.
Rom ockuperades av Napoleon 1798. Kyrkostaten 
upphörde. Rollen för kyrkan blev enbart andlig. 
John Wesley startade Metodismen 1739. 
Mussolini återupprättade Vatikanstaten 1929. 
Ryska revolutionen  1917 ledde till inskränkningar  
inom kyrkan. 
Johannes Paulus var en stor polsk påve i slutet av 
1900-talet.

Peters-
kyrkan i
Rom.

Kyrkans inledning.
Kejsar Augustus i Rom kallade till den skattskriv-
ning som skildras i Bibelns julevangelium. Jesu 
födelse skedde omkring år noll. Kristendomen 
spreds snabbt genom att Roms imperium 
omfattade hela medelhavsområdet. De fyra 
Evangelierna skrevs under åren 60-80.

Viktiga händelser år 500-1000.
År 529 grundade Benedikt av Nursia benediktin-
orden. Ordern kom att utgöra ett effektivt 
instrument för kunskapsspridning över Europa.
Gregorius I (590-604), ”den store”, var en 
framgångsrik reformator som skapade en fast 
liturgi och den gregorianska sången.

Monte Cassino där Benediktinerordern började är nu ett
världskulturarv. 



Översikt historia år 0 - 2000: Romerska riket 753 f.Kr – 476 e.Kr. 

År 190 f.Kr år 495 e.Kr

Roms högperiod .
Efter de puniska krigen präglades Rom av 
inbördeskrig. Mordet på Caesar år 44 f.Kr inledde 
en stabil period under kejsar Augustus.  Ökända 
galna kejsare såsom Nero och Caligula avlöstes 
periodvis av dugliga makthavare som exempelvis  
Trajanus och Hadrianus. Romerska riket stod på 
sin höjdpunkt under åren 44 f.Kr till 330 e.Kr.

Romarriket delas.
Roms huvudstad flyttades till Konstantinopel år 
330. Successivt delades riket. År 395 var väldet 
formellt delat i Östrom och Västrom.
Östrom hade Konstantinopel som huvudstad 
medan Västrom hade Ravenna. 

Julius Caesar 100-44 f.Kr. 
Caesar är en av historiens 
Mest berömda personer. 
Förutom att han var en 
ypperlig fältherre var han 
Författare och stor talare.
Caesar var äregirig och 
nästan helt utan skrupler.

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”. 

Kejsar Konstantin den store 324-337.
Konstantin är en av de 
mest kända kejsarna i 
Rom. Han gjorde kristen-
domen till statsreligion .
Konstantin är helgonförklarad
inom den ortodoxa  kyrkan.

Förhistoria.
På den Appeninska halvön  har återfunnits spår av 
både Homo Erectus och neandertalare. 
Från omkring år 10.000 f.kr dominerar jägare och 
samlare. Omkring år 7.000 f.Kr startades jordbruk. 
Stora delar av Italien behärskades av etrusker från 
500-talet f.Kr. 

Republiken (510-45 f.Kr).
Den romerska republiken inrättades 510 f.Kr. 
Expansionen inleddes med att omgivande 
statstater införlivades. 

De puniska krigen 264-146 f.Kr.
Kartago var en mäktig aktör i hela västra 
Medelhavet. Rom utkämpade tre krig mot Kartago 
som under Hannibal var nära att utplåna det 
romerska riket. 

Hannibal
tågar över
Alperna.

Romarna segrar v id 
Magnesia i Anatolien 

år 190 f.Kr

Romarriket delas i 
Östrom och Västrom 

år 495.

Romarrikets huvudstad 
flyttas till Konstantinopel

år 330 e.Kr.



Översikt historia år 0 – 2000 : Folkvandringar 375 - 568

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Romarriket raseras.
Vandalerna plundrade Rom år 455. Romarna bjöd 
väldigt lite motstånd beroende på inre splittring 
och förfall.
Den  germanske livvakten Odovakar gjorde en 
kupp  år 476 i Rom och utropade sig till kung. Det 
stora romerska riket var till ända.

Folkvandring till Britannien. 
Under 400-talet  utvandrade Jutar från Danmark, 
saxare och angler från Tyskland till Britannien. 

Frankerna gav Frankrike dess namn.
Det germanska folket frankerna tog makten i 
Gallien och gav Frankrike dess namn. 

Folkvandringar 500-1000
Under perioden utvandrade magyarer till Ungern. 
Magyarerna härjade vilt i bl.a. Tyskland. 
En speciell folkgrupp utgjordes av khazarerna som 
levde kring utflödet av floden Volga. Khazarerna
antog den judiska religionen. Främmande  folk-
slag tvingade khazarerna att spridas till östra 
Europa.

Vikingar.
Ibland ledde vikingarnas härjningståg till att man 
också bosatte sig på de nya platserna. I England 
finns många spår av vikingar i exempelvis 
ortsnamn.
Normandie i Frankrike är namnsatt efter vikingar. 
Bosättarna i Normandie ledde så småningom den 
normandiska erövringen av England. 

Goter.
Redan under 200-talet gjorde goterna räder in i 
Romarriket. Visigoterna under Alarik plundrade 
Rom år 410. Visigoterna spridde sig så småningom 
till Spanien och södra Frankrike.
Ostrogoter besatte stora delar av Balkan, varefter 
slaver kom dit. 

Hunner.
De fruktade 
hunnerna 
stoppades sydost 
om Paris år 451 
av en armé 
bestående av 
romare och 
germaner. 

Hunnerna under Attila belägrade Rom år 452 men 
påven Leo I kunde via förhandlingar få slut på 
belägringen. 



Översikt historia år 0 - 2000: Bysantinska riket 395 - 1453 

År 330                                                                                                                       år 1453                 

Bysantinska rikets utbredning.
Under kejsar Justinianus I  (kejsare 527-565) hade 
riket sin största utbredning. Kring Konstantinopel 
byggdes de berömda murarna som kom att 
skydda staden i nästan tusen år.
Omgärdat av aggressiva grannar utsattes Bysans  
för ständigt angrepp:
År 568 förlorades alla områden på Appeninska
halvön till langobarderna.
Åren 634-641 erövrade araberna Egypten och 
Levanten (ungefär ”mellersta östern”).
År 1071 förlorades stora delar av Anatolien till 
sassaniderna efter det stora slaget vid Manzikert.
År 1204 ockuperades Konstantinopel av kors-
riddare som skapade det latinska riket under cirka 
60 år.
År 1453 föll Konstantinopel för osmanerna.

Bysantinsk kultur.
Perioden runt 500-talet brukar anses vara 
övergången från antiken till medeltiden.
Kulturen i det bysantinska riket var en blandning 
av grekisk kultur med romersk statsbildning. 
Under 600-talet övergick användningen av det 
latinska språket till grekiska. Bysantinarna kallade 
sig själva för romare.

Inom den bysantinska kulturen framträdde ett 
typiskt mönster där antik kultur trängdes undan 
och ortodoxa munkars idéer istället dominerade. 
Många tempel och religiösa objekt som fanns före 
kristendomens införande förstördes. 
Grekisk-ortodox kristendom var den officiella 
statsreligionen.  Kyrkliga strider och kyrkliga 
möten präglade samtiden. Kyrkan delades år 1054 
i en katolsk och en ortodox del. 
Från orienten kom också religiösa strömningar. 

Bysantinska riket (Östrom) 330-1453.
Kejsar Konstantin  flyttade romarrikets huvudstad 
till Konstantinopel (Istanbul) år 330. Romerska 
riket delades år 395 i Östrom och Västrom. 
Östrom gav upphov till det Bysantinska riket som 
kom att omfatta nästan alla länder runt 
Medelhavet.

Konstantinopel var huvudstad. Det var dåtidens 
största och mest multikulturella stad. En av de 
största härskarna var Justinianus I (483-565). 
Under hans
regim byggdes 
den
gigantiska
kyrkan
Haga Sofia i 
Konstantinopel.
Haga sofia
är nu museum.

Konstantinopel blir 
huvudstad i 

romerska riket 330.

Romerska riket 
delas år 395. 

Östrom

Högperiod under 
Justinianus I 
år 527-565.

Konstantinopel 
faller för osmanerna 

år 1453.

Större delen av Anatolien 
förloras efter slaget vid 

Manzikert 1071. 

Kyrkan splittras i en 
katolsk och ortodox 

del år 1054.



Översikt historia år 0 – 2000 : Storbritannien 450 – 2xxx

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Digerdöden härjade stort under åren 1348-1350. 
Befolkningen reducerades kraftigt och brist på 
arbetskraft ledde till bättre arbetsvillkor.
År 1381 ägde omvälvande bondeuppror rum på 
grund av skattehöjningar.
Inre uppror och oroligheter präglade England 
under 1400.  ”Rosornas krig” kallades kampen om 
kronan mellan Lancaster och York. 

Stormakten växer fram.
Henrik VIII (1509-1547) var gift 
sex gången och avrättade flera 
av fruarna. Med  obegränsad 
Makt bröt Henrik med den 
katolska kyrkan .  

Henriks dotter Elisabet I 
(1558-1603) lade grunden till 
Englands stormakt. Elisabet I 
skapade den anglikanska 
kyrkan.  
År 1588 besegrades 
den oövervinnliga spanska 
armadan. 

Under 1600-talet präglades England  av 
inbördeskrig. Cromwell gjorde grymma räder.   
Vilhelm av Oranien  (Holland) genomförde ”den 
ärorika revolutionen ” 1688.
England expanderade kraftigt. William Pitt blev 
legendarisk premiärminister. 
År 1760 avträdde Frankrike Kanada till England 
men förlorade USA i slutet av 1700-talet.

Imperium och industrialism. 
1803-1815 rådde krig mot Napoleon. Wellington
lyckades vinna vid Waterloo 1815. 

Drottning Viktoria 
regerade från 1837 
till sin död 1901. 
England stod på sin 
höjd av makt. 
Industrialismen slog 
igenom.

Världskrig och ny tid.
1900-talet dominerades av de båda världskrigen. 
Kolonierna frigjorde sig efterhand. Irland blev fritt 
1922. De tunga industrierna tvingades till stora 
omställningar med efterföljande oroligheter. 
England gick in i EU.

Storbritannien år 450 – 1000.
London grundades år 50 (ca). Romarna drog sig 
tillbaka under 400-talet. Germaner invandrade 
från kontinenten. Kung Offa av Mercia byggde en 
mur mot Wales under 700-talet. Alfred den store 
(849-899) av Wessex vann många viktiga slag.   

Stora händelser  år 1000 – 1500. 
Normanderna under Vilhelm erövraren landsteg år 
1066 vid Hastings i södra England. Erövringen  
medförde att 4.000 engelska landägare ersattes av 
200 normandiska baroner. 
Efter inbördeskrig kunde Henrik  II (Anjou) från 
Frankrike bli kung också i England. Det lade 
grunden till kungaätten ”Plantagenet”.
Ärkebiskopen Thomas Becket (1162-1170) höggs 
ned  i Canterbury av Henrik II:s hejdukar . 
Den legendariske Rickard Lejonhjärta (1189-1199) 
var son till Henrik II och blev stor hjältekonung. 
Kung ”Johan utan land” tvingades år 1215 skriva 
under det berömda ”Magna Charta” som innebar  
en viss parlamentarism .  
Wales erövrades 1282-1284 och Skottland 1296.
Från år 1339 och cirka 100 år framåt rådde ett 
ständigt krigstillstånd mellan England och 
Frankrike. Vid slaget i Crecy år 1346 användes 
långbågar  vilka visade sig vara  så effektiva vapen 
att fransmännen inte kunde sätta mot. 



Översikt historia år 0 – 2000 : Frankrike 534 – 2xxx

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Frankrike år 1000-1500.
Universitetet i Paris grundades omkring 1150. Där 
blev teologen Abelard berömd. 
Albigenserkriget (1209-1229) i södra Frankrike 
stärkte centralmakten och genomfördes  med 
stöd av påven för att rensa ”kättare”. 
Kung Filip lade beslag på Tempelherreorden 
rikedomar genom att förbjuda ordern . Ordens 
stormästare Jaques de Molay brändes på bål 
1314 efter en ”rättegång”.

Hundraårskriget mot  
England utbröt 1339.  
Jeanne dÁrc befriade Orleans 
1429. Hon blev landets 
nationalhelgon. Hundraårs-
kriget slutade 1453. 

Frankrike år 1500-2000.
Religionskrig mellan 
protestantiska hugenotter 
och katoliker pågick under 
1500-talet. År 1572 
massakrerades hugenotter 
(”Bartolomeinatten”).

Frankrike deltog i 30-åriga kriget under 1600-talet 
på protestanternas sida . 

Solkonungen Ludvig XIV.
Ludvi g  XIV (1638-1715) gav 
landet en kulturell blomstring. 
Kungen byggde bl.a. Versallies. 
Franska språket blev mode i
hela världen.

Revolutionen 1789.
Revolutionen 1789 ledde till en helt ny tid.  
Upplysningens idéer spreds över världen.

Napoleon Bonaparte.
Under Napoleon (1769-1821)
kom krig att råda över stora 
delar av Europa från 1800 till 
1815. Napoleonkrigen kan
liknas vid ett världskrig där
hela Europa och kolonier
var inblandade.

Under  ledning av Bismarck besegrade Preussen 
Frankrike 1871. Paris var belägrat en lång tid. 
Under första världskriget var Frankrike hårt ansatt. 
Frankrike ockuperades av Tyskland under andra 
världskriget. 
Med krig i Indokina och Algeriet upphörde 
kolonialväldet vilket nästan ledde till inbördeskrig. 
Frankrike var en av grundarna till EU.

Frankrike år 534 - 1000.
Den frankiske kungen Klodvig antog katolicismen 
år 498. Riket kom att styras på kristen värdegrund.

Den arabiska expansionen stoppas.
Karl Martell stoppade  
vid Poitiers
den arabiska 
expansionen 
från söder år 732 . 
Europa ansågs
därmed räddat.

Karl den store  (742-814).
Karl den store erövrade nästan hela Europa. Karl 
kröntes  av påven till kejsare år 800. 



Översikt historia år 0 – 2000 : Danmark 930 - 1035

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Danelagen.
Under  åren 876-954 stod stora delar av England 
under dansk överhöghet. Området kom att lyda 
lagar som skrevs mellan Alfred den store av 
Wessex och en dansk vikingakung. Det danska 
väldet leddes från York . 

Danmark enas.
Danmark var splittrat i olika hövdingadömen men 
omkring 930 lyckades Gorm den gamle ena 
landet.  Gorm den gamle fick sonen Harald 
Blåtand som regerade 958-986 (ca). 
Harald Blåtand lät sig döpas och kristendomen 
kom därmed till Danmark. Landet blev enat och 
Harald Blåtand anses vara Danmarks grundare.

Sven Tveskägg (960-1014 ca).
Harald Blåtand fick sonen Sven Tveskägg som 
expanderade Danmark. Bland annat blev Sven 
Tveskägg kung över England 1013-1014.

Knut den store (995-1035 ca).
Sven Tveskäggs son Knut blev upplärd i krigets 
konster av sin far. 
Danmark blev en stormakt under kung Knut den 
store. Ett välde där bland annat Danmark, Norge 
och större delen av England ingick. 
England  kunde behållas under åren 1016-1035. 
Efter Knuts död år 1035 föll det danska imperiet. I 
Storbritannien finns många kulturlämningar och 
historiska minnen från den skandinaviska tiden.

Danmark 930-1035.
Från 800-talets senare del började danska vikingar 
göra plundringståg mot den europeiska 
kontinenten.  



Översikt historia år 0 – 2000 : Tyskromerska riket 962 - 1806

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Tyskromerska riket.
Efter stridigheter kunde Fredrik II  (1194-1250) 
koras till kejsare 1220. Därmed var han härskare 
över det största rike Europa skådat sedan 
romartiden. Fredrik II var en stor reformator och 
kulturpersonlighet. Efter Fredrik II:s död förlorade 
Tyskromerska riket sin stora roll som motpol till 
påven.

Tyskromerska riket  och Österrike/Habsburg.
Riket brottades hela tiden med att rivalitet rådde 
mellan olika släkter om vem som skulle väljas till 
kejsare i det löst sammansatta kejsardömet. 
Normalt kröntes den blivande kejsaren i Aachen 
varefter han fick påvens välsignelse i Rom.
Den österrikiska släkten Habsburg kom att  bli 
dominerande som  innehavare av kejsarämbetet 
från  mitten av 1400-talet.

30-åriga kriget.
Regionen skövlades 
under 30-åriga kriget. 
Det tog årtionden 
efter den Westfaliska 
freden 1648 innan 
återhämtning hade 
gjorts.

Preussen blir stormakt.
Preussen uppstod ur småstaten Brandenburg. Den 
första stora politiska insatsen från Preussen 
gjordes mot Napoleon under åren 1805-1815.
Formellt upphörde Tyskromerska riket 1806.

Slaget vid Jena i Tyskland 1806.

Tyskromerska riket 962-1806.
Tyskromerska riket bestod av ett 100-tal fria 
furstendömen eller kungariken med lösa band till 
centralmakten. Namnet kom från att man ansåg 
sig vara romarnas arvtagare. 
Regenterna var kungar i Tyskland men kröntes 
ofta av påven till kejsare. Starka band fanns till 
kyrkan och ärkebiskopssätet i Mainz.

Otto den store (912-973) 
enade det splittrade riket 
och blev kejsare år 962.  

Den tyska centralmakten 
lyckades aldrig bygga ut 
makten mot landets regioner på samma sätt som i 
England och Frankrike. Därmed kunde inte skatt 
indrivas utan istället fick kejsaren ge 
bortjordegendomar och andra naturavärden. 

Fredrik Barbarossa (1122-1190).
År 1152 valdes Fredrik Barbarossa till kejsare. 
Kejsarmakten stärktes. En maktkamp uppstod då 
kejsaren sökte stärka makten över norra Italien .
Vid Barbarossas död uppstod tronföljdstrider. 
Riket var nära att gå under.  



Översikt historia år 0 – 2000 : Spanien 1212 - 1898

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Spanien blir stormakt.
Ferdinand av Aragonien och Isabella av Kastilien 
gifte sig 1469. Ett krig med Portugal fördröjde 
början på stormaktsväldet men 1479 tillträddes 
tronen i både Aragonien och Kastilien. Nämnda år 
betraktas som början på det moderna Spanien. 

Ferdinand och Isabella.

Upptäcktsfärderna.
1492 upptäckte Columbus Amerika. Snart 
upptäcktes också färdvägen över haven till Indien 
och 
Sydost-
asien . 

Det gigantiska väldet.
Spanien erövrade 
nästan hela Mellan-
och Sydamerika . 
Dessutom de södra 
delarna av nuvarande 
USA. I Europa hade
man också makten 
över  Nederländerna 
och Italien. Spanien var 
Europas starkaste makt. 

Spaniens imperium reduceras.
Redan 1588 kände Spanien av det uppkommande 
England då ”den oövervinnliga armadan” nästan 
helt sänktes i Engelska kanalen.
År 1648 tvingades Spanien erkänna Neder-
ländernas fullständiga självständighet.
Den större delen av det spanska imperiet föll  i 
början av 1800-talet då Napoleon ockuperade 
Spanien. 
Mexico förlorade 1847 i sin tur Kalifornien,  
Nevada, Utah, Arizona och New Mexiko till USA. 
Texas hade tidigare förklarat sig självständigt.
Under spansk-amerikanska kriget 1898 förlorades 
Filipinerna , Kuba och Puerto Rico.
Några kolonier, främst i nordvästra Afrika, kunde 
behållas till andra hälften av 1900-tale. 

Spanien 1200.
Spanien var ockuperat av araberna från början av 
700-talet. I slutet av 1000-talet började delar av 
regionen att frigöra sig. 
På iberiska halvön dröjde sig dock araberna kvar i 
det blomstrande kungariket Granada där bland 
annat slottet Alhambra ligger. Granada föll dock 
för spanjorerna år 1492.
Under den spanska återerövringen drevs tyvärr 
också judar bort såvida de ej konverterade till 
kristendomen. Massor av judar utvandrade till 
bl.a. till Grekland där Thessaloniki blev ett judiskt 
centrum. 
Återerövringen i Spanien går under namnet 
”Reconquista”.



Översikt historia år 0 – 2000 : Österrike/Habsburg 1278 - 1918

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Ständiga konflikter med Osmanska riket.
Habsburgska imperiet gränsade mot det 
expanderande Osmanska riket i söder. Det ledde 
till ständiga konflikter under 200 år. 
Två konflikter mellan dessa parter är särskilt 
kända. 
Den första händelsen är belägringen av Wien 
1529. Osmanen Suleyman den store hade erövrat 
hela södra Balkan och kom med en enorm armé 
på 325.000 man mot Wien. I Wien fanns cirka 
25.000 man att försvara staden. Men det urusla 
vädret omöjliggjorde intagandet av staden. 
Suleyman tvingades dra sig tillbaka.

Den andra belägringen av Wien skedde 1683. Det 
var mycket nära att staden skulle falla. Men efter 
vädjan av påven drog en kristen koalition under 
polske storfursten Sobieski mot Wien och  
osmanerna tvingades undan.

Krig med Preussen 1866.
Ett krig uppstod 1866 som liknar ett inbördeskrig. 
Kriget benämns ofta ”broderkriget” eller ”tyska 
kriget”.  Det var den starke kanslern Bismark som 
med kriget kunde skapa Kejsardömet Tyskland 
1871.   

Österrike som kulturellt centrum.
Under Habsburgska väldet gynnade många furstar 
och kejsare kulturpersoner med ekonomiska 
bidrag. Regionen blev därmed känd som dominant 
inom bland annat den klassiska musiken.
Här skall bara nämnas två kompositörer. Tillsam-
mans med Bach förmodligen världens främsta.  

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791).

Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)

Österrike/Habsburg 1278-1918.
Huset Habsburg har dominerat Österrikes historia. 
Habsburgarna kom till makten år 1278. Habsburg 
ingick som ett självständigt rike i det löst samman-
satta Tyskromerska riket till 1806 då Kejsardömet 
Österrike skapades.
Efter krig mellan Tyskland och Österrike bildades 
dubbelmonarkin Österrike-Ungern 1867.
När första världskriget slutade 1918 kollapsade 
imperiet och republiken Österrike bildades.

Under långa perioder dominerade Habsburg också 
det Tyskromerska riket. Habsburg innehade 
därmed en enorm makt i Europa. 



Översikt historia år 0 – 2000 : Portugal 1415 - 1822

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Fortsatt imperiebyggande och upptäckter.
Vasco da Gama nådde Indien 1498. Goa blev en 
viktig utpost. Sri Lanka, Malackahalvön och 
Moluckerna  med flera områden kom att lyda 
under Portugal. Även delar av Kina och Japan 
inlemmades i handelsväldet.

Cabral upptäckte 
Sydamerika år 1500 
vilket ledde till att 
Brasilien kom att 
ingå i Portugals välde.
I en uppgörelse ledd 
av påven delades  
Sydamerika mellan 
Spanien och Portugal. 
Sydamerikas sydspets rundades 1522 av 
portugisen Magellan. I början av 1500-talet blev 
Portugal världens främsta handelsstat. 

Mission via katolska kyrkan.
Med upptäckar- och 
handelsfartygen följde 
ofta katolska präster 
och jesuiter. Den 
katolska läran kom att 
spridas över stora 
delar av jorden.

Union rådde mellan Spanien och Portugal. 
Efter ett tronföljdskrig i Portugal rådde en union 
mellan Spanien och Portugal 1580-1640.
Portugal gjorde sig självständigt 1640. 

Storväldet krympte.
Under 1600-talet förlorade Portugal stora delar av 
kolonialväldet.  I Indien övertog England makten. 
Napoleon invaderade Portugal 1807. England  
stödde Portugal med trupper och ett grymt krig 
utspelades. 1822 utropade Brasilien sig 
självständigt. 
Portugal s tid 
som stormakt 
var över. 
I södra Afrika 
levde kolonier 
kvar till 
1970-talet.

Portugal.
Portugal storhetstid inleddes med erövringen av 
landsdelen Ceuta i norra Marocko 1415. Det var 
början på en världsomfattande kolonialmakt. Men 
främst var det genom handeln som det lilla 
Portugal  blev det stora upptäckarlandet. Lissabon 
blev en av de viktigaste hamnarna i världen.

Henrik sjöfararen (1394-1460).
Portugiserna började utforska den okända 
afrikanska västkusten. Utforskandet leddes av 
Henrik sjöfararen . Henrik deltog väldigt sparsamt i 
upptäcktsresorna med var organisatör och 
finansiär.

De afrikanska 
upptäckterna 
ledde till en för 
Portugal 
synnerligen 
lönsam 
slavhandel.
Kongoflodens 
mynning 
nåddes 1482. 

Bartolomeo Diaz rundade Godahoppsudden 1488.  



Översikt historia år 0 – 2000 : Osmanska väldet 1453 - 1919

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Slaget vid Kosovo Polje år 1389.
Osmanerna expanderade in i Serbien. Där stod ett 
berömt slag år 1389. Historiker betraktar slaget 
som oavgjort medan serberna idag fortfarande 
hyllar segern med parader och festligheter.

Mehmed II erövrade Konstantinopel.
Mehmed II (1444-1481) erövrade Konstantinopel 
år 1453. Konstantinopel hade belägrats flera 
gånger i syfte ett erövra denna rika världsstad 
med den starka muren. Med tur och skicklighet 
erövrades staden och hela  Europa var skakat.

Suleyman I (1520-1566) ”Den store”.
Suleyman I expanderade riket norrut. Det 
strategiska Belgrad erövrades av Suleyman 1521.
Vid ett  stort slag vid Mohacs i Ungern segrade 
Suleyman år 1526. Större delen av Ungern kunde 
därmed ockuperas. 

Slaget vid Wien år 1683.
Mehmed IV lät 
en armé på över 
200.000 soldater 
marschera mot Wien. 
Wien belägrades 
under flera månader 
men kunde inte intas.  
Den 12 september ankom en polsk-tysk armé 
under ledning av den polske kungen Sobieski. 
Osmanerna  besegrades.   

Ockuperade områden frigjorde sig.
Under 1800-talet börjar stater på Balkan att 
frigöra sig. Grekland bli självständigt år 1829.
Osmanerna ställde sig på Tysklands och Österrikes 
sida under första världskriget . Detta ledde till en 
kollaps av 
hela 
väldet.

Osman I (1281-1326) expanderar i Anatolien.
Turkarna lämnade stäppen norr om Svarta havet 
på 800-talet. Vid 1200-talets slut hade man blivit 
bofasta i ett litet område i  Anatolien.
Det bysantinska riket hade förfallet och lösts upp i 
småriken. Det utgjorde goda förutsättningar för en 
expansion .  År 1326 faller den viktiga staden 
Bursa i osmanernas händer. Bursa kom att bli 
huvudstad för Osmanska riket.
Osmanerna når Marmarasjön omkring år 1320.
Världsstaden Konstantinopel hotades.

Expansion på Balkan.
Osmanerna under ledning av Orhan gick år 1352  
över Dardanellerna . Man nådde snabbt  södra 
stranden av floden Donau norr om staden Varna.
Adrianopolis i Thrakien erövrades 1369. Staden 
bytte namn till Edirne och kom att utgöra 
huvudstad för osmanerna  under  perioden 
1365-1458 då huvudstaden flyttades till 
Konstantinopel.



Översikt historia år 0 – 2000 : Nederländerna 1581 - 1795

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Konflikt med England.
Ett stort krig utbröt med England 1652. Främst 
kom kriget att stå mellan de båda staternas 
flottor. Eftersom både Nederländerna och  
England var stormakter till sjöss konkurrerade 
länderna  ständigt om hegemonin på världshaven.

Indonesien koloni.
Holländarna lyckades muta in Indonesien i sina 
domäner. Huvudstaden Jakarta kallades för 
Batavia av 
holländarna. 
Det var en 
mycket 
märklig 
situation 
att jättelandet
kunde styras av lilleputtlandet.

På resorna till Asien 
använde holländarna 
Sydafrika som plats för
proviantering. Det lade 
också grunden för 
boernas bosättning. 

Kulturlivet blomstrade. 
Inom Nederländerna bredde kalvinismen ut sig. 
Men samtidigt rådde religionsfrihet. Det frisinnade 
klimatet lade grunden för bland annat de världs-
berömda konstnärerna.

Rembrandt van Rijns
(1606-1669) målning

”Nattvakten”.

Johannes Vermeers
(1632-1675) målning
”Flickan med 
pärlörhänge” .

Stormakttidens slut.
Frankrike ockuperade Nederländerna 1795. 
Stormaktstiden var över.

Nederländerna 1581-1795.
Under perioden 1581-1795 hade Nederländerna 
en storhetstid som sjömakt och som handels-
imperium. 

Nederländerna hade 
tillhört Spanien. Under 
ledning av Vilhelm av 
Oranien hade den 
splittrade regionens 
delstater lyckats ena sig. 
En republik bildades år 
1581 efter brutala krig.

Nederländerna utvecklades därefter snabbt. 
Handel utvecklades över hela världen via det 
Ostindiska Kompaniet. Många av Portugals 
kolonier erövrades och nya geografiska upptäckter 
gjordes. 



Översikt historia år 0 – 2000 : Ryssland 1462 – 2xxx

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Ryssland inrikespolitik.
Flyttningsförbud för bönder förstärkte den redan 
rådande livegenskapen. Adelsmän, som kallades 
bojarer, var helt egenmäktiga. 
Under 1600-talet tog familjen Romanov makten. 

Upproriska kosacker.
Den väldiga grässtäppen 
utgjorde fristad för 
kosacker. De ville inte 
finna sig i underkastelse. 
Uppror gjordes ofta. 

Peter den store (1672-1725).
Peter den store gjorde Ryssland till en stormakt.  
Ryssland gjorde stora landvinningar söderut och 
mot det väldiga Sibirien. 
Peter den store besegrade den svenska armén vid 
Poltava 1709. 

Peter den store
kunde därefter
bygga
St Petersburg vid 
Nevas mynning. 

Napoleonkrigen. 
Napoleon tågade mot 
Ryssland med 400.000 
man. Moskva intogs 
1812 men staden 
sattes i brand av 
ryssarna själva. Fransmännen var tvungna  att 
återtåga under fasansfulla förhållanden. 

Andra viktiga händelser.
Finland erövrades från Sverige 1809. Livegen-
skapen avskaffades 1861. 
Den ganska reformvänlige tsar Alexander II 
mördades 1881. 

Revolution 1917. 
Tsarväldet upphörde med revolutionen 1917. 
Sovjetunionen blev en stormakt.  
I allians med de 
allierade 
besegrades 
nazisterna 
under andra 
världskriget. 
Det kalla kriget
uppstod.  Sattelitstaterna i Östeuropa släpptes 

med Berlinmurens fall 1989. 
Namnet Ryssland återtogs 1991.  

Ryssland.
Större delen av Ryssland var ockuperat av 
mongolerna från 1200-talet.

År 1462 befriade Ivan III Moskvakungadömet från 
mongolväldet. Ryssland började byggas.

Den förste tsaren.
Ivan IV ”den förskräcklige”
(1530-1584) var den förste härskaren
med titeln ”tsar”. Hans regeringstid
präglades av bestialisk terror.  Men
samtidigt expanderade moskva-
väldet. 



Översikt historia år 0 – 2000 : USA 1776 – 2xxx

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Expansion västerut.
Vid mitten av 1800-talet
hade i princip bara halva 
nuvarande USA 
exploaterats. Gränsen 
mot vildmarken, 
”the frontier”, 
försköts efter hand  
allt längre väster ut I 
konfrontation med 
indianerna. De väldiga
vidderna bebyggdes
under stora strapatser.

Ytterligare expansion.  
Florida köptes av Spanien år 1819. Texas gjorde 
sig fritt från Mexico 1836 och kom att ingå i USA 
som självständig stat 1845. 
Mexico förlorade 
1847 Kalifornien,  
Nevada, Utah, 
Arizona och New 
Mexiko till USA. 
Alaska köptes 
1867 av Ryssland.

Under spansk-amerikanska kriget 1898 
inlemmades Filipinerna , Kuba och Puerto Rico.

Amerikanska inbördeskriget 1861-1865.
Inbördeskrig uppstod 1861 mellan de nordliga och 
sydliga staterna. De sydliga staterna ville gå ur 
unionen på grund av bland annat synen på slavar.
Den nordliga armén segrade efter ett krig med 
stort manfall.

1900-talet.
USA deltog på de allierades sida under de båda 
världskrigen. 
USA blev  världens 
mäktigaste land 
militärt och 
ekonomiskt. 
Industriell spets 
med bl.a. rymdfärder
genomfördes. 
De svartas förhållanden förbättrades efter hand.

USA:s självständighet.
Amerikanska frihetskriget 1775-1775 utkämpades 
mellan 13 amerikanska stater och England. 
Amerikanernas stöddes av Frankrike, Spanien och 
Nederländerna. Det medförde att kriget nästan 
blev globalt. 
1776 kungjordes självständighetsförklaringen där  
Amerikas Förenta Stater bildades.

Frihetskriget leddes av
George Washington 
(1732-1799)
som gav namn åt 
USA:s huvudstad.
George Washington
blev också den förste
presidenten.

En unik självständighetsförklaring.
Thomas Jefferson 
(1743-1826) var 
huvudmannen bakom 
innehållet i självständig-
hetsförklaringen. 
Jefferson var närmast 
ett geni. Han blev USA: s 
tredje president.



Översikt historia år 0 – 2000 : Italien 1861 – 2xxx.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Försök till koloniimperium.
Det dröjde bara några tiotal år efter  kungadömet 
Italiens bildande som stormaktstankar väcktes.
1890 koloniserade 
Italien Eritrea. Fyra 
år senare tågade 
man in i Abessinien 
(Etiopien). Efter 
förluster tvingades 
Italien lämna kolonin 
och betala skadestånd. 
Men man skulle 
återkomma på nytt 
1935 under Mussolini.

Italien under första världskriget.
Under mycket svåra omständigheter stred Italien i 
Alperna mot Österrike under första världskriget.  
Vid fredsslutet 1918 tillfördes Italien land söder 
om Brennerpasset samt staden Trieste. 

Fascisterna tar makten 1922.
Italien var ganska frisinnat. Men efter politisk röra 
tog fascisterna under Benito Mussolini makten 
1922. Efter en kupp bildade Mussolini regering . 
I Rom lät Mussolini bilda Vatikanstaten 1929. En 
politisk åtgärd för att blidka folket. Hemlig polis 
och utrensningar kom att tillhöra vardagen.

Italien under andra världskriget.
Tillsammans med Tyskland provade Mussolini sina 
vapen under spanska inbördeskriget 1936-1939. 
Dessutom ockuperades Albanien 1939 .
Men det stora misstaget var att ansluta sig  på 
Tysklands sida 1940.
Italienare kom att strida
i Jugoslavien, Ryssland,
Afrika och andra platser.
1943 ockuperade Tyskland
Italien efter de allierades landstigning på Sicilien.
Mussolini hängdes av italienare i april 1945.

Italien efter andra världskriget.
Politiken i Italien har präglats av ständiga byten av 
regeringar. Emellanåt har Italien drabbats av inre 
terrorism (Röda brigaderna). Italien var en av EU:s 
grundare.
Industri och handel har stått på en ganska hög 
nivå men svårigheter har funnits att vara i topp.
Ekonomiskt har den Italienska staten haft problem 
med budgetunderskott och dåliga finanser. Stora 
ekonomiska skillnader kvarstår mellan de nordliga 
och sydliga landsdelarna.
Turismen har däremot utvecklats enormt. Italien 
är en av världens främsta turistländer. Kultur-
skatter på världsnivå, klimat, exotiska miljöer, 
mat, viner mm. lockar turister från hela världen.

Italien 1861 – 2xxx.
Efter Romarrikets fall 
var den Apenninska 
halvön splittrad under 
ett flertal olika makter. 

Risorgimento.
Under 1800-talet uppstod en
tanke att landet borde
vakna upp och enas (Risorgimento).
Advokaten Camillo di Cavour blev premiärminis-

ter i det självständiga Piemonte och lyckades 
starta en frigörelseprocess som spred sig.

Garibaldi (1807-1882).
Militärt startade Garibaldi  
med stöd av Cavour år 
1860 en liten armé som  
befriade delstaterna 
med en snabbhet som  
överraskade alla. 
Snart var det bara 
Rom och Venedig 
som stod utanför 
enandet. 
Venedig anslöt sig 1866 men påven i Rom 
motsatte sig att lyda under en sekulär makt. År 
1870 kunde Rom anslutas efter en militär invasion.


