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Indiens geografi.
Indiens landyta är drygt sju gånger större än Sveriges landyta. Befolkningen
är omkring 1.300 miljoner vilket innebär att befolkningen som är 130 gånger
Sveriges.
Kina och USA har vardera en landyta som är omkring tre gånger större än
Indiens.
Det finns en liten korridor norr om Bangladesh som gör att Indien också
gränsar mot Burma (Myanmar).

Megastäder.
År 2011 hade Indien 27 städer med en befolkning överstigande en miljon.
Alla befolkningssiffror är osäkra i Indien. Ibland exkluderas omgivande orter
och emellanåt inkluderas förstäder. Men de största städerna i Indien är (ca):
Mombai (Bombay)
20 miljoner
New Dehli
17 miljoner
Calcutta (Kolkata)
15 miljoner
Madras (Chennai)
9 miljoner
Bangalore
8 miljoner
Hyderabad
8 miljoner
Ahmedabad
7 miljoner
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Språk i Indien
Folkstyre och ekonomi.
Indien är världens största parlamentariska demokrati. Landet är en
förbundsrepublik med 29 delstater.

Multietniskt med många språk.
Indien är ett multietniskt samhälle där invånarna har olika kulturer
och talar olika språk. Kartan ovan visar huvudspråken.

Den ekonomiska utvecklingen är enorm och idag betraktas Indien ha en
medelklass omfattande cirka 300 miljoner människor.

Under kolonialtiden kom engelskan till Indien. Engelska behärskas
idag av väldigt många indier. Inom administrationen och bland de
välutbildade förhärskar engelska språket.

Fattigdomen är dock utbredd. Särskilt brukar indierna själva tala om det
hopplösa Calcutta (Kolkata) som lider av stor fattigdom.
Staden Bangalore är något av Indiens ”Silicon Valley” med en
högutbildad och välmående medelklass.

Kastsystemet i Indien är numera juridiskt avskaffat men kvarligger
mycket inom den socioekonomiska sfären. Kastsystemet delar in
befolkningen i socialgrupper eller klasser där det är oerhört svårt
att byta klass. Man kan helt enkelt inte ”komma upp sig”.
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Floder och kanaler.
Det väldiga landet Indien med den stora folkmassan ställer krav på
kommunikationerna.

Järnvägar och vägar.
Indien har ett väl utbyggt järnvägsnät. Redan i mitten på 1800-talet
började engelsmännen att bygga ut järnvägarna i Indien. Miljontals
människor arbetar inom järnvägsnäringen.

En förutsättning för att klara den stora befolkningens försörjning är
de många floderna som ofta är sammanbundna med kanaler.
Ovanstående bild visar gyttret av floder.

Vägnätet har kraftigt byggts ut i Indien. Stora motorvägar eller
”highways” löper genom det stora landet. Se ovanstående karta.

Floden Brahmaputra är omkring 290 mil lång. Den börjar långt upp i
Himalaya och mynnar ut i Bengaliska viken. Floden är livsviktig för
landet Bangladesh.

Miljöproblem på grund av vägtrafiken har uppmärksammats särskilt i
New Dehli. I staden tvingas man emellanåt att stänga av delar av
trafiken på grund av dålig luft.

Den förmodligen mest kända floden är Ganges som är helig och är
omkring 250 mil lång.
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I norra Indien ligger delar av
det väldiga Himalaya.
Från Gangesdeltat på mycket låg höjd
över havet reser sig bergen snabbt upp
mot 7.000 meter!
Det skapar en biologisk fauna där
elefanter betar upp till kala berg med
snöleoparder.
Tharöknen ligger nära gränsen till
Pakistan. Dynerna kan bli omkring 150
meter höga. Tharöknens yta motsvarar
ungefär 60 % av Sveriges yta.

Vid den heliga floden Ganges samlas hinduer
för rituella bad. Floden är kraftigt nedsmutsad.

Bombay heter numera Mombai. Det är
en av världens största städer med
moderna skyskrapor blandat med slum.

Deccan är en enorm högplatå
som historiskt utgjort hinder
för erövrande folk.

Stora djungelområden ligger nära de
tättbefolkade städerna. Det indiska folket lever
i symbios med djungeldjur.
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Det gigantiska Indien delas 1947.
Indiens historia omfattar hela det område som visas i ovanstående
karta. Indien var före 1947 ett enormt stort rike omfattande dagens
Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal och Sri Lanka.
Gränsdragningen mot Burma (Myanmar) var också otydlig eftersom
allt ingick i det brittiska kolonialväldet.

Kriteriet vid delningen var religionen.
Ovanstående karta visar regionen efter Indiens delning. I huvudsak
skedde delningen med religion som grund.
I dagens Indien bekänner sig cirka 80 % till hinduism. Det finns
sålunda många religioner enligt följande (ca) :
•
•
•
•
•

Hinduer
80 %
Muslimer 14 %
Kristna
2%
Sikher
2%
Buddhister 1 %
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Vedatexterna.
Grunderna inom hinduismen finns nedskrivna i
vedatexterna. Dessa har tillkommit under lång tid
mellan åren 1600-200 f.Kr.
Mahabharata.
Nästan alla länder har mytologiska
berättelser från en gången tid.
Mahabharata är ett enormt diktverk med
mytologiska berättelser i Indien. Verket
består av över 100.000 verser. Därmed är
verket fyra gånger större i volym än Bibeln.
Bhagavad-Gita.
Den sjätte boken i Mahabharata är
Bhagavad-Gita vilken är en viktig del för
hinduismen.

Den äldsta delen av vedatexterna heter Rigveda.
Texterna är skrivna på sanskrit. Veda betyder
ungefär ”kunskap eller vetande”.

Ramayana.
Ett omfattande epos från 200-talet f.Kr är
Ramayana.
Eposet handlar om Ramas historia.
Rama och hans bröder berättas vara en
inkarnation av hinduernas gud Vishnu.
Bröderna upplevde enligt berättelsen spännande
och omvälvande äventyr.
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Induskulturen (3000-1500 f.Kr ca).
Kring den stora floden Indus levde människorna
lika ”utvecklat” som de samtida kulturerna i
Egypten och Mesopotamien.
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Harappa och Mohenjo-Daro.
Från cirka år 3000 f.Kr finns de första
lämningarna. Kulturerna upphörde omkring år
1500 f.Kr. Orsaken till att de fantastiska
kulturerna försvann vet man ej.

Lämningar från Harappa.

Meluhha.
I skrifter från de tidiga Sumerna i Mesopotamien
återfinns namnet ”Meluhha” avseende området
kring Indus. Kontaktnätet omfattade ett enormt
geografiskt område.
De största lämningarna kommer från de berömda
samhällena Harappa och Mohenjo-Daro.
Lämningarna visar på hela stadsfunktioner med
bostäder, vägar, vattenleder, avloppsleder, osv.

Handel idkades med bland annat Mesopotamien.
Därför krävdes mått för vikt, volym och mängd.
Sannolikt påverkade de båda högkulturerna
varandra i att utveckla system.

Man tillverkade vapen och verktyg i brons.
Lergods var en förutsättning för förvaring av livsmedel och annat. Bomull var man först i världen
att göra tyg av.

Induskulturerna hade även en skriftspråk som
man fortfarande inte kunnat tolka.
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Magadhariket (600-320 f.Kr ca).
Magadhariket var ett av de första mäktiga riken i
Indien. Imperiet växte upp i den nuvarande
delstaten Bihar.
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Perserna erövrar västra Indien.
Persernas rike började byggas upp av Kyros den
store (576-530 f.Kr). Perserna expanderade både
väster och österut.
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Alexander den store (356-323 f.Kr).
Alexander den store erövrade otroligt snabbt hela
det persiska riket. Därmed nådde Alexander västra
Indien år 327 f.Kr.

I väster mötte grekerna de skickliga persiska
krigarna. I öster expanderade perserna ända till
Indus år 521 f.Kr.
Persernas intrång från väster var början på
återkommande ockupationer från väster. I första
hand kom härigenom norra Indien att utsättas för
främmande kulturpåverkan.

Många mäktiga ruiner finns efterlämnade av
dynastin där Bimbisara var en av de största
härskarna.

Alexander den stores imperium.

Perserna lärde sig att utnyttja elefanter i sin
armé. Troligen kom detta uppslag när perserna
mötte de indiska arméerna.

Persiska rikets utbredning.

Vid floden Hydaspes möttes Raja Poros och
Alexander i ett stort slag år 326 f.Kr. Elefanter och
människor krossades i en blandsmet. Alexander
segrade efter en nära förlust.
Hydaspes är en biflod till Indus.
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Metaller.
Brons användes tidigt i Indien. Man lär ha påbörjat
användning av järn redan under 900-talet f.Kr.
Osäkerhet föreligger men som jämförelse började
järnåldern i Sverige omkring 400 e.Kr.
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Mauryariket 300-talet f.Kr
Chandragypta Maurya var en driftig man som
inledde en kraftig expanison av ett rike som fick
namnet Mauryariket.
Chandragypta köpte Alexander den stores
områden kring Indus av generalen Seleukos.

Ashoka (-232 f.Kr).
Ashoka var Indiens förste kejsare. Han kröntes år
270 f.Kr.
Ashoka slog brutalt ned ett uppror år 260 f.Kr där
han lät döda fler än 100.000 människor.
Han ångrade sig djupt och blev en fredsfurste som
ville gottgöra sina onda handlingar.
Ashoka förespråkade bruk av icke-våld, omtanke
om föräldrar, generositet mot alla och religionsfrihet med mera.

Efter köpet av Indusområdet gifte sig
Chandragypta med en dotter till Seluekos.
Sonsonen till Chandragypta var den store Ashoka

Med en tolerant buddhism spred Ashoka denna
religion till flera grannländer.
Symbolen i mitten på Indiens flagga kommer från
Ashoka.
Ashoka betraktas vara en mönsterregent och har
stor historisk betydelse.

Kastsystemet.
Den sociala skiktningen uppstod redan under 700talet f.Kr. Kastsystemet har kvarlevt till nutid men
är nu i lag avskaffat.
Tamilska riken i söder.
I södra Indien uppstod tidigt riken i södra Indien.
En särskild språkgrupp uppstod i området.
Invasioner norrifrån skyddades av det väldiga
bergsområdet ”Deccan” i mellersta Indien.

Befolkningen i
området kallas
ibland för dravider.
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Satavahana (300 f.Kr – 200 e.Kr ca)
Dynastin Satavahana dominerade högplatån
Deccan under flera hundra år kring vår
tideräknings början.
Det var en lång framgångsrik period där regenter
avlöste varandra på ett ganska ovanligt fridsamt
sätt.

Den förmodligen mest kände härskaren var
Gautamiputra Satakami som var regent omkring
100-talet e.Kr.

Mängder av fantastiska efterlämningar finns kvar i
olika konstformer med illustrerande berättelser
om dynastin.
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Sungaimperiet (185- f.Kr)
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Grekisk invasion från väster år 169 f.Kr.
I resterna av Alexander den stores rike uppstod i
området Baktrien ett grekiskt storvälde som
omfattade stora delar av västra Indien.
Under ledning av greken Menander I (Demetrius)
expanderade det Grekisk-Indiska väldet långt in i
det väldiga landet.
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Det tog fjorton långa år av intensiva strider att
upprätta det grekiska väldet.

Området Baktrien var otroligt utvecklat. Det sägs
att det fanns tusen städer som levde väl och var
moderna efter dåtidens normer.
Dessutom genomkorsades området av karavaner
från Sidenleden.
Efter att den store kejsar Ashoka hade dött år 232
f.Kr var härskarna svaga. Det ledde till en
statskupp år 185 f.Kr av härföraren Pusamitra
Sunga.
Kejsar Ashoka hade spritt buddhismen. Nu började
hinduerna sprida sin religion i imperiet. Det
innebar rena förföljejser av buddhister.
Sungaimperiet utsattes hela tiden för trycket av
Grekisk-Indiska imperiet som efter hand övertog
allt större delar av norra Indien.

Från de otillgängliga
bergen kom ofta
bergstammar som
ville ha del av
rikedomarna.
Staden Taxila utgjorde en centralpunkt för väldet.
Taxila är på UNESCOS världsarvslista och har varit
en viktig plats för flera dynastier.
År 90 f.Kr föll det grekisk-indiska imperiet.
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Kushanriket (100 f.Kr – 200 e.Kr).
Troligen kom stammar från Centralasien i
närheten av Samarkand och erövrade stora delar
av norra Indien.
Det gav upphov till Kushanriket som varade några
hundra år.

Lämningar uthuggna i bergen efter buddhism spreds via
Indien till Centralasien.

Vid denna tid var området norr om Indien
betydligt bördigare än idag och hade flera
högkulturer.
Den indiska buddhismen spred sig norrut genom
Kushanriket och efterlämnade kulturspår långt in i
Centralasien.

Kushanriekt hade också handelsutbyte med stormakten Rom.
Mängder av spår av romerska kontakter har hittats efter
Kushanriket.

Kushanriket låg mitt i den södra sidenvägen. På
detta sätt kom man också i kontakt med Kina där
det Östra Hanväldet hade makten från den
berömda staden Loujang.

Mängder av mynt, ofta i guld, har återfunnits från
handelsutbytet österut och västerut från
Kushanriket.
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Skyterna tränger söderut 80 f.Kr ca
Under perioden 700-100 f.Kr dominerade
skyterna området norr om Svarta havet och
Kaspiska havet.

Skyterna var både nomader och fasta jordbrukare.De levde på de enorma stäpperna men
blev trängda av hunnerna expansion och
tvingades söderut mot Indien. Delar av
Kushanriket erövrades.
Indoskyter är samlande benämning på blandfolk
med centralasiatisk och indisk härstamning.
Ibland kallas folket ”saker”. Ättlingar finns bland
annat i Pakistan och Afghanistan.
Berättelser säger att en av de tre vice männen
kom från sakernas land. Han hette i berättelsen
”Kasper”.
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Sasanider 230-275 ca.
Sasaniderna innehade makten i Persien under mer
än 400 år. Därefter kom det arabiska kalifatet som
efterföljare. Ktesifon var huvudstad.
Sasaniderna trängde undan Kushanväldet i västra
Indien.
Zoroastrimen var statsreligion i Persien och
influerade delar av det tidigare Kushanriket.
Prästerskapet fick mycket stort inflytande. Stat
och religion var samman-flätade.

Sasaniderna byggde sitt välde på aristokratiska
ämbetsmän. Tidigare inflytelserika familjer
tappade sina maktpositioner.
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”Vita hunner” – heftaliter. (500-talet).
Likt andra stora imperier vittrade Guptariket(se
nedan) sönder. Under 500-talet var Guptariket
splittrat och svagt och låg öppet för erövrare.
Då kom ett folk från norr som erövrade
Afghanistan och delar av norra Indien. Det var så
kallade ”vita hunner” eller heftaliter.

De ”vita hunnerna” härskade i norra Indien i cirka
femtio år. De lämnade efter sig minnet av ett
skräckvälde.
Plundrade och förstörda palats, klosterruiner och
tomma städer låg spridda över hela regionen.
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Guptaimperiet (275-550 ca).
Tiden då Guptadynastin härskade i Indien var en
riktig högperiod politiskt, militärt och kulturellt.
Glansperioden hyllas ofta i filmer och i andra
medier.
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Chandragupta II var den store
ledaren som samlade de splittrade
Smårikena som stred inbördes.

I det väldiga Guptariket samlades stora resurser
som bland annat användes för monumentala
vackra byggnader. Tempel och palats från denna
tid finns idag att beskåda i stort antal.

Guptariket omfattade de viktigaste områdena i
Indien. Deccan i söder med sitt karga landskap
brydde man sig inte mycket om.
Huvudstad i Guptariket var Pataliputra.
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Guptariket styrdes välorganiserat och efter
samtidens värderingar ovanligt tolerant och milt.

Vetenskapen utvecklades. Matematikern
Aryabhata beräknade för första gången värdet av
”pi” (3,14…).
Filosofiska tankar kombinerat med hinduismen
gav basen som fortfarande dominerar i Indien. Det
var Indiens ”klassiska tid”.
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Pallavariket (330-880 ca).
I södra Indien dominerade Pallavariket under mer
än fem hundra år. Huvudstaden var Kanchipuram.
Staden betraktas vara helig av hinduerna.

Illustrationer från Guptarikets harmoniska tid
förekommer ofta i olika medier.

Under pallavadynastin utvecklades jordbruket,
dammanläggningar byggdes och konstbevattning
infördes . Handelskontakter upprättades med
Sydostasien och Indonesien. Många minnen från
Pallavariket står på UNESCOS världsarvslista.
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Harsha (590-647 ca).
I norra Indien härskade
under en kort period
kung Harsha.
Det var en ganska god
period som indierna idag
gärna berättar om för
barn och sätter på film.
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Chalukyadynastin (500-1100 ca).
I det väldiga indiska området härskade parallellt
flera dynastier. Dynastier blommade upp och
försvann. Det var oerhört svårt att härska över ett
så stort område med så olika geografiska
förutsättningar och så olika kulturer.
I regionen nära det
otillgängliga Deccan
härskade dynastin
Chalukya under
närmare 500 år.
Terrängen gjorde att
man fick leva i stort
sett oberörd av
omgivningens ständiga
förändringar.
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Choladynastin (9xx-1200 ca).
I södra Indien dominerade Choladynastin.
Huvudstaden för dynastin var Tanjore.

I slutet av 900-talet började dynastin expandera.
År 993 lade man hela Sri Lanka under sig. Sri
Lanka dominerades av en tamilsk befolkning.
Dagens konflikter på Sri Lanka kvarlever mellan
folkslagen från erövringen 993.
Därefter tog man sig år 1025 ända till Java och
gjorde ön till en vasallstat.
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Cholariket fortsatte expandera norrut. Punjab och
Bengalen lade man under sig. På Malackahalvön
gjordes erövringar.
Handelsvägar upprättades över hela Sydostasien.

Choladynstin nådde sin höjdpunkt under perioden
985-1042. Det var under regenterna Rajaraja I och
Rajendra I.
Många fantastiska
monument efter
Choladynstin finns
efterlämnade.
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Islam kommer in i väster (700-talet).
Under 600-talet startade den islamiska
expansionen som kom att omfatta enorma
områden från Spanien till Indien.

Under ledning av Muhammad bin Qasim nådde
år 711 den islamska erövringen regionen kring
Indus.
De indiska områdena Sindh och Multan kring Indus
var de första som föll.
De båda nämnda områdena frigjorde sig delvis
från kalifatet i Bagdad omkring år 871.
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I de västra indiska områdena var islamisterna
splittrade. Kungadömena kring Tharöknen höll
emot erövrarna. Hinduerna i de av islamisterna
erövrade områdena gjorde också starkt motstånd
mot att låta sig inlemmas i islam.
Dynastin Ghazni.
Indien ligger öppet mot norr
där så kallade turkfolk levt
fritt på de stora vidderna.
Alptigin var en slav som kom
att regera från staden Ghazni
under åren 962-963.
Ghazni ligger strax söder om
Kabul i Afghanistan och är en historisk stad.
Från Ghazni byggde Alptigins son Subuktigen
(976-997) upp ett dynasti grundad på islam.
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Mahmud av Ghazni (998-1030).
Cirka tre hundra år efter de
första försöken att sprida islam
kom så den kraftfulle och
hänsynslöse Mahmud av Ghazni.
Han blev den förste sultanen
år 998.
Omkring år 1021 kunde Mahmud av Ghazni lägga
under sig flera mindre kungadömen och det stora
Punjab.
Mahmud of Ghazni
är känd för att ha
förstört många
hinduiska tempel och
tvingat hinduer att
konvertera till islam.
Genom den enorma
förstörelsen betraktar
hinduerna idag Mahmud
som en av värsta härskarna
någonsin medan
han i Pakistan
är en hjälte.
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Dehlisultanatet (1206-1526).
Muhammad Ghor (1173-1202) lyckades samla
Gashniriket som hade splittrats efter Mahmud av
Ghaznis död. Därmed skapades det stora
Dehlisultanatet mellan 1206 och 1526. Ett sultanat
som varade i över tre hundra år med flera olika
dynastier.
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Dehli intogs av Muhammad Ghor under 11190talet. Den muslimska expansionen fortsatte under
obeskrivlig förstörelse och mördande.
Tempel och städer förstördes. Moskéer byggdes
på urgamla tempel.
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De hinduiska härskarna slog sig samman och gjord
motstånd. Inget kunde hejda erövrarna.

Muhammad Ghor mördades av upproriska
stammar.
I den islamiska armén
ingick mängder av
slavar som tvångsrekryterats eller
frivilligt ställt upp.
I det nu väldiga
Dehlisultanatet kunde
slavarna styra under
cirka 85 år.

Översikt Indiens historia.
År 1000
6000 f.Kr
År
f.Kr

2000 f.Kr

1000 f.Kr

Kvinna som sultan 1236-1240.
Raziya är en unik kvinna
som lyckades bli sultan
under en kort tid.
Hon utsågs av sin far
Iltutmish att efterträda
honom.
Raziya var en lysande
administratör och
regent.
Khiljidynastin (1290-1320)
Ala ud-Din Khilji (1296-1316) var en framstående
regent. Han lyckades hålla mot de ständiga
atckerna från mongoliska folk norrifrån.
Ala expanderade sultanatet ytterligare söderut i
Indien.
Många monument
i Indien härstammar
från khiljidynastin.
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Balban (1266-1287).
Den muslimska invasionen drog sig allt längre
söderut in över Deccan. Terror och massavrättningar ingick i vardagen.
VId ett tillfälle gjorde en hinduisk ort uppror som
slogs ned. Samtliga män och v över åtta år
avrättades. Alla kvinnor och flickor fördes bort i
slaveri.
Tughlaqdynastin (1320-1413).
Under dynastin Tughlaq expanderade Dehlisultanatet ytterligare söder ut.
Många försvarsanläggningar och moskéer
är kvarlämnade efter
denna dynasti.
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Sayyiddynastin (1414-1451).
Den fjärde dynastin i Dehlisultanatet var Sayyid.
Sultanatet började krympa. Tiden för de
mongoliska-turkiska härskarna gick mot sitt slut.

Lohdidynastin (1451-1526).
Den siste sultanen av Dehlisultanatet var Ibrahim
Lodi.
Sultanatet bestod då av regionen kring Dehli.
Det väldiga riket var splittrat i mindre sultanat och
även i hinduiska enklaver.
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Timur Lenk invaderar 1394.
Timur Lenk föddes utanför Samarkand i nuvarande
Uzbekistan. En av hans idéer var att försöka återupprätta Djingis Khans välde.
De tidigare horderna från norr hade massakrerat
folk och ödelagt stora delar av norra Indien.
Timur Lenk var avsevärt mer brutal än sina
föregångare som trängt in i Indien från norr.

Timur Lenk dödade allt i sin väg. Rev ned, brände
och skövlade. Han var en av de värsta erövrarna
någonsin.
När Timur kom till Dehli stannade han bara i två
veckor. Han massakrerade hundratusentals
hinduer. Staden lades i ruiner. När folk som flytt
återvände bröt
epidemier ut.
När Timur vände åter
ödelade han allt i sin
väg.
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Bahmanidynasttin (1347-1527).
I Deccan uppstod ett självständigt sultanat som
hette Bahmanidynastin.
Denna dynasti försökte ständigt lägga under sig
de hinduiska rikena i söder.
Krig fördes också mot rivaliserande sultanat i dess
omgivning.
Dynastin under Bahmani
lät iranier och araber
komma till landet för att
ingå på ledande poster.
Det resulterade intriger
och uppror.
Flera sultaner mördades.
Till slut delades sultanatet
upp i fem delar.

Charminar i Hydarabad från Bahmanidynastin.
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Vijayanagar (1346-1646).
I södra Indien lyckades ett hinduiskt rike bestå
under tiden som nästan hela övriga Indien
dominerades av muslimer.
Det var rajor som styrde det hinduiska landet.
Vijayanagarna
idkade handel
österut likt de
handelsleder som
det tidigare
Cholariket gjort.
Det var vijayanager
som kom att möta
de första europeiska
kolonisatörerna.

Regeringsbyggnaderna i Vijayanagar.

Översikt Indiens historia.
År 1000
6000 f.Kr
År
f.Kr

2000 f.Kr

1000 f.Kr

500 f.Kr

0

500

Mogulriket (1526-1858).
I norra Indien härskade dynastin Lohdi i början på
1500-talet.
I Kabul i Afghanistan var den berömde Babur
regent. Han var ättling till Timur Lenk.
Babur lade grund till mogulriket. Mogul lär vara
härlett från att dynastin var mongolisk.
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Akbars far hade förlorat de mesta av Baburs
erövringar. Akbar tog tillbaka allt och expanderade
riket över nästan hela Indien.
Akbar anses vara de store skaparen av Mogulriket.

Babur är en mytomspunnen hjälte som lade
grunden till Mogulriket.

År 1526 gick Babur in i norra Indien med en armé
på 18.000 krigare. Han möttes av fler än 100.000
motståndare vid Panipat. Ett berömt slag där
Babur, som var en makalös fältherre, segrade.
Babur intog Dehli med omgivningar.
Men snart mötte Babur ett ny motståndsarmé
under den fruktade Rana Sanga som hade en armé
på cirka 80.000 krigare.
Även denna gång segrade Babur med stöd av sitt
artilleri.

Akbar den store (1542-1605).
Redan vid 13 års ålder ledde Akbar år 1556 en
armé till seger vid Panipat. Det var vid samma
plats Babur hade segrat 30 år tidigare.

Akbar blev känd över Europa som stormogul och
anses vara en av få att få epitetet ”den store”.
Till eftervärlden blev Akbar känd som den
tolerante och vidsynte
härskaren som sökte
försoning mellan de
olika religionerna och
maktcentra.
Abkbar skulle också
bemöta portugisiska
jesuiter ödmjukt.
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Akbar den stores efterföljare.
Akbar den stores tid avslutades med att sonen
Jahangir (1605-1627) gjorde uppror och försökte
ta makten.
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Shah Jahan (1628-1658).
Nur Jahan var bekymrad över makens bruk av
alkohol. Hon försökte skapa en värdig efterföljare
som så vanligt ledde till inbördeskrig.
De inbördes striderna slutade med att Shah Jahan
fick makten efter att ha röjt sina bröder ur vägen.

Jahangir var alkoholiserad och var lätt att besegra.
Efter en tid i fängelse lät Akbar Jahangir få tronen.
Han gjorde få insatser och dränkte ofta bekymren
med alkohol.
Istället var det Jahangirs hustru Nur Jahan som fick
leda landet. En vacker och charmerande dam.
Det var Shah Jahan som lät bygga Taj Mahal över
sin älsklingshustru Mumtaz Mahal. Det tog 22 år
att bygga och blev ett av världens största underverk.
Shah Jahans son Dara var vicekung i Punjab. Dara
var till skillnad från sin far mycket tolerant. Trots
förbud för hinduer att inneha högre befattningar
lät Dara tillsätta dessa.
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Aurangzeb (1618-1707).
Aurangzeb var son till Shah Jahan. Sonen tog
makten över Mogulriket och spärrade in fadern i
åtta år.
Inbördes strider rådde under lång tid.
Aurangzeb förföljde och lät avrätta alla sina
bröder och brorsöner.
En strikt sunnitisk religionspolitik drevs av
Aurangzeb. Hinduer förföljdes och tempel
raserades. Det ledde till motvärn från omgivande
furstar.
En starkt grogrund för hinduisk frigörelse uppstod.
Under 1720-talet gjorde sig Bengalens och
Hyderabads härskare sig fria.

I Pakistan är Aurangzeb en hjälte. I böcker berättas om hans
hjältedåd.
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Marathadynastin (1674-1818 ca).
I delstaten Maharashtra, dominerad av dagens
Bombay, härskade kraftfulla hinduiska regenter.
Härifrån började hinduerna återerövra den stora
indiska halvön.
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Hinduerna fick ibland hårt motstånd. Tre gånger
möttes jättearméer vid staden Panipat.
1761 möttes hinduer
och muslimer under
afghansk ledning i ett
brutalt slag.
Förlusterna uppgick
till flera hundra tusen.
Den hinduiska expansionen
hejdades tillfälligt.
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Sikher.
Sikhernas religion skapades som ett försök att
förena hinduism och islam.
Nanak (1469-1538) var den som startade
religionen 1499.
Ledaren för sikherna kallas guru. Sikherna finns
mest i Punjabregionen.
Sikherna gjorde hårt motstånd mot mogulerna.

Den ständiga växlingen av makthavare på den
indiska halvön med religionen involverad har
präglat hundratals och kanske tusen år av
inbördes fejder.
När hinduerna började dominera kom europeiska
makter med krav på inflytande.

Sikherna är ganska militärt organiserade. Idag
finns omkring 25 miljoner sikher. Hår och skägg får
inte klippas om man är sikh.
Nu var det samma brutala tillvägagångssätt mot
muslimerna som hinduerna själva varit utsatta för.
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Portugisisk kolonialmakt.
Vaso da Gama nådde Indien 1498. Resan hade
tagit tio månader.
Ankomsten skedde vid Calicut strax söder om Goa.

Teckning av fortet i Cochin.

Det var inledningen på handel mellan indierna och
Portugal som första europeiska land.
Den portugisiske amiralen Albuquerque fick 1503
tillåtelse att anlägga ett fort i Cochin. Därifrån
försökte portugiserna avskära handeln mellan
Indien och de muslimska länderna.
Den muslimska staden Goa erövrades 1510. I Goa
kom en portugisisk vicekung att placeras att styra
de portugisiska kolonierna i Asien.
Portugiserna anlade efter hand allt fler handelsplatser på den indiska västkusten.
Relationerna med den inhemska befolkningen var
i inledningen god men efter hand som platserna
utvidgades uppstod störningar.

Portugisiska domäner när de var som störst.

Efter hand sökta portugiserna erövra delar av
landet. Samtidigt plundrades tempel och städer.
Dessutom spred portugiserna kristendomen via
tvång och hot. Allt resulterade i att vänskapen
upphörde.
Jesuiten Francisco Xavier kom till
Indien 1542 och därmed inledde
inkvisitionen sitt hårdföra sätt
att sprida kristendomen. Hatet mot
portugiserna spred sig.

Basilika i dagens Cochin.

Snart fick portugiserna konkurrens av holländarna
och därefter av engelsmännen.
I Indien behöll Portugal besittningar så länge som
till efter andra världskriget.
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Holländska kolonier.
Holland blev under 1600-talet en stormakt trots
att landet var så litet. Det var genom en effektiv
handel som kom att utgöra Hollands storhetstid
som kolonisatör.
År 1602 bildades Holländska ostindiska
kompaniet.
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Portugiserna drivs undan från Indien.
Holländarna konkurrerade ut delar av de
portugisiska besittningarna.
Snart kom också engelsmännen som var än
svårare att hålla stånd mot.

År 1658 övertog holländarna ön Ceylon,
nuvarande Sri Lanka, från portugiserna.
Handelsstationer anlades på flera ställen på
indiska västkusten.

Holländarna hade anlagt välorganiserade
handelsstationer i Sydafrika vilket gav dem en stor
fördel.
Dessutom hade holländarna handelsstationer över
nästan hela Indonesien.
I Indien började holländarna konkurrera ut
portugiserna.
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Vid floden Ganges mynning anlade holländarna
en vktig handelsstation år 1656.

Staden Hooghly vid Ganges mynning.

Det stora portugisiska nederlaget var vid staden
Hooghly år 1632.
Den store Shah Jahan utnämnde en ny guvernör
för området vid Ganges mynning. Guvernören
erhöll order om att utplåna portugiserna som
hade utvidgat sina besittningarna på ett otillbörligt
sätt.
Hela koloniområdet brändes. Nästan tre hundra
portugisiska fartyg brändes. Tio tusentals
portugiser dödades eller togs till fånga.
Av det portugisiska kolonialväldet återstod endast
rester.
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Frankrike i Indien.
Även Frankrike bildade ett ostindiskt kompani.
Den första franska handelsstationen anlades i
Chandernagore i Västbengalen år 1673. Året efter
anlade man kanske den mest berömda franska
kolonin i Indien, nämligen Pondicherry.

Det koloniala livet återgavs i exotiska bilder.
Franska besittningar i Indien

Till omkring 1760 byggde Frankrike upp handelsstationer och besittningar. Men nu kom de
mäktiga engelsmännen och ockuperade
områdena.
I Ponidchery finns många lämningar efter fransmännen.

Under en tid kom de båda ovan nämnda
områdena att övertas av holländarna. Snart
återtog Frankrike de två besittningarna.

Under 1800-talet fick Frankrike tillbaka många
besittningar som kolonialområden. Efter andra
världskriget kom kolonierna att ingå i det fria
Indien. Officiellt hade Frankrike överlämnat alla
områden i Indien år 1962.
En handelsstation i Indien.
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Brittiska handelsintressen i Indien.
Mogulriket var den förhärskande makten i Indien
från omkring 1525. I mitten av 1700-talet övertog
Maratherna en stor del av Indien.

Det var detta splittrade rike britterna mötte när
man successivt trängde in i Indien.
Brittiska ostindiska kompaniet.
Redan under 1600-talet då Elisabeth I var regent i
England bildades handelskompanier till bland
annat Indien.
Till en början var det privata handelskompanier
som organiserade handel med Indien. Det var
Brittiska Ostindiska kompaniet som organiserade
handeln.
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För att skydda handeln och ibland lägga beslag på
viktiga handelsplatser organiserade Brittiska
Ostindiska Kompaniet egna privatarméer och blev
därmed en politisk makt.
År 1665 tvingades Portugal avstå området kring
Bombay till britterna.
Området kring Calcutta besattes år 1690.
Områdena vid de stora städerna Madras och
Hyderabad kom strax därefter att ingå i brittiska
intresseområden.
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I början på 1800-talet hade britterna lagt beslag
på en stor del av Indien och trängt ut portugiser,
holländare och fransmän.
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Indien under Brittiska Ostindiska Kompaniet.
Britterna var ständigt utsatta för yttre tryck från
omgivande regioner.
Från norr fruktade britterna att Ryssland skulle
söka en sjöväg genom det nuvarande Pakistan.
I öster var man tvungen att säkra en flank in i
nuvarande Burma.
Britterna behövde soldater och rekryterade
mängder av indier.
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Räder mot Afghanistan.
Under åren 1839-1842
gick britterna genom
det beryktade Khyberpasset som ligger mellan
Pakistan och Afghanistan.
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Britterna var tvungna att lämna sina familjer till
afghanerna med löfte om att de skulle ta dem till
Indien. Afghanerna höll löftet men soldaterna
skonades inte.

En enda engelsman lär ha överlevt.

Det väldiga Khyberpasset.

Indiska gurkhasoldater blev ansedda krigare.

Britterna ville skydda sig mot Rysslands intressen
att söka sig söderut.
Den brittiska armén tog sig 1839 ända till Kabul
och tog regenten till fånga. En ny regent tillsattes
som stärktes med brittiska soldater.
Men afghanerna gjorde uppror 1842 och de
brittiska soldaterna med familjer fick återtåga till
Indien under ständiga förföljelser.
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Fruktan från de afganska
krigen lever kvar i modern
tid.
Engelsmän, ryssar och
amerikaner har fått uppleva
de fruktade bergen mellan
Pakistan och Afghanistan.
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Revansch för britterna.
Förlusten 1842 i Afghanistan gav eko över hela
världen. Världens största kolonialmakt hade
förlorat mer är 16.000 soldater varav cirka 3.000
engelsmän. Endast fältläkaren William Brydon sägs
ha klarat sig.
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Försvar i östra Indien.
I östra Indien utsattes Bengalen för krigshandlingar från Burma 1824. Kungen av Burma
sökte få bort britterna från Indien.
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Britterna ville säkra östra delen av Indien och
angrep åter Burma 1852. Rangoon erövrades och
huvudstaden Ava intogs 1853.
Den brittiskfientligt sinnade regenten utbyttes till
en brittiskvänlig Samtidigt lade britterna beslag på
delar av Burma så att burmeserna inte längre
nådde havet.

Britterna erövrar Rangoon i Burma.
Konstnären Elisabeth Butler skapade konstverket ”Återstoden
av en armé” 1879 som illustrerar William Brydons återkomst
till Jalalabad.

Men under samma år som förlusten 1842 återtog
britterna Kabul och straffade upprorsledarna
strängt.
Britterna stannade inte kvar i Afghanistan utan
återinsatte den regent som härskade före det
första fälttåget. Relationen med den återställde
härskaren och britterna blev därmed god.

Britterna gick till motvärn och kunde besätta
Rangoon. Snart hotades Burmas huvudstad Ava
av britterna varför burmeserna slöt fred 1826.

Indiska soldater i
brittisk tjänst.

Burma var helt okänt för britterna. Här mötte man en helt
annan kultur än man sett tidigare.

1885 tvingades Burma föra en brittisk utrikespolitik. När man vägrade detta ockuperade
britterna större delen av Burma och inkluderade
området i brittiska Indien.
Kina hade tidigare haft stort inflytande i Burma.
Genom att britterna betalade tribut till Kina
avsade man sina maktanspråk.
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Sepoysupproret 1857-1858.
Britterna belade indierna med allt högre skatter
och misskötte bland annat jordbruket. Den
inhemska handeln beskars av brittiska produkter
mm.
I den brittiska armén ingick cirka 140 tusen indier
under befäl av brittiska officerare. Indierna hade
svårt att avancera inom armén.
Ett stort missnöje rådde inom den indiska delen av
armén. De indiska soldaterna var krigserfarna och
ett stort uppror kom till stånd år 1857.

Upproret kallas ”sepoysupproret” och pågick i
omkring ett år. Indierna i den brittiska armén
kallades ”sepoys”.
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Brittiska staten övertar Indien.
1858 övertog den brittiska staten makten efter
det Brittiska Ostindiska Kompaniet.
Drottning Victoria blev överhuvud och 1876
utnämndes Victoria till kejsarinna av Indien.

Sepoyupproret var mycket blodigt med många
övergrepp från båda håll.
Brittiska Ostindiska kompaniet hade egna arméer.
Dessa kunde inte längre stå emot övermakten.
Därmed ingrep den brittiska regeringen och
återtog makten. Det brittiska Indien hade formellt
bildats.

Indiska soldater i brittiska armén.
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Den ”klassiska brittiska kolonialtiden” kom att
råda till 1947.
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”The Brittish Raj”(1858-1947).
Den stora kolonialmakten under perioden 18581947 i Indien var Storbritannien. Perioden kallas
”The British Raj”.
Den geografiska omfattningen av ”The Britsh Raj”
var enorm och framgår av de rosafärgade delarna
på bredvidstående kartbild.
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Daoism (400-300 f.Kr).
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Brittiska Indiens högperiod (1858-)
Efter erövringen av Burma omfattade brittiska
Indien ett enormt område.
Det var ”juvelen i kronan” i det brittiska världsimperiet..

Armén hade försetts med fler britter. Indiska
soldater ingick i stor mängd i armén.
Britterna levde ett klassiskt överklassliv.
Perioden 1858-1905 kallas ofta ”pax britannica”.
Det rådde lugn i väldet.

Inom isolerade delar av Indien härskade lokala
furstar. Många av dem var enormt rika. Ett fåtal
förbättrade levnadsvillkoren för befolkningen.
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Fortsättning om brittiska Indien.
Suezkanalen var klar 1869 och medförde att
restiden från England till Indien minskade från fyra
månader till sjutton dagar.

Victoria station i Bombay (Mombay)
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I Indien regerade en brittisk vicekung tillsatt av
den brittiska regeringen.
När liberalen Gladstone blev premiärminister i
Storbritannien ville han utöka rättigheterna för
indierna. Utökat lokalt självstyre och rättvisare
domstolar försökte vicekungen införa på uppdrag
av regeringen i London. Men det möttes av starkt
motstånd hos de priviligierade britterna i Indien.

Mahatma Gandhi (1869-1948).
Mahatma Gandhi var advokat
utbildad i England. Han var både
politisk och andlig ledare i Indien.
Efter att ha bott i Sydafrika kom
han att bli den ledande
förespråkaren för att Indien
skulle bli självständigt.

Kongresspartiet bildas 1885.
I Bombay startade en nationell kongress 1885
som ledde till att kongresspartiet bildades. Detta
parti kom att leda Indien in i modern tid.

Genom att använda ickevåld
och driva civil olydnad drev
Gandhi hela sitt vuxna liv kampen
mot kolonialisterna.
Indien blev självständigt 1947
med Gandhi som den store
påverkaren.

Den brittiska kulturen spred sig.
Fler brittiska familjer bosatte sig i Indien. Britterna
bosatte sig i fina inhägnade områden utan
inhemsk befolkning. Indierna behandlades
nedsättande. Avogheten mot britterna växte.

Gopal Krishna Gokhale var en av
initiativtagarna till kongresspartiet.

Mahatma Gandhi lyckades samla de många
olika fraktionerna i det väldiga landet.
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Fälttåg in i Afghanistan 1878.
Britterna fruktade hela tiden att Ryssland skulle
tränga söderut genom Afghanistan och hota det
brittiska Indien.

1878 genomförde britterna återigen ett grymt
fälttåg in i Afghanistan. Man ockuperade Kabul
och kunde därmed styra utrikespolitiken.
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Britterna besätter Burma 1885.
För att skydda det indiska väldet mot öster ställde
britterna krav på att Burma skulle föra en brittisk
utrikespolitik. När man vägrade detta ockuperade
britterna större delen av Burma och inkluderade
området i brittiska Indien.
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Britterna in i Tibet 1904.
Det brittiska väldet var ständigt utsatt för mängder
av hot. Under drottning Victorias tid lär över 70
fälttåg ha genomförts.
Britterna förstärkta med indiska soldater var
dåtidens mäktigaste armé. Men på hemmaplan
var britterna inte alls så militärt starka.

Kina hade tidigare haft stort inflytande i Burma.
Genom att britterna betalade tribut till Kina
avsade man sina maktanspråk.

1904 gjorde britterna ett fälttåg in i Tibet. Man
mötte här ännu mera okända kulturer. Det
brittiska imperiet blev allt mer splittrat.

Britterna blev ständigt angripna av fientliga
stammar. Båda sidorna utförda de hemskaste
grymheter. Winston Churchill sa: ”Det råder ingen
tvivel om att vi är ett mycket grymt folk”.
År 1885 trängde ryssarna in i norra Afghanistan.
Det var nära ett storkrig mellan britter och ryssar.
Regentfamiljen i Burma 1885 tvingades fly.
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Indien under första världskriget.
Britterna hade alltid mest fruktat Rysslands tryck
mot norra Indien.
Osmanska väldet, dvs Turkiet, stod på Tysklands
sida och var därmed fienden till britterna.
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Kongresspartiet växer.
I den väldiga och märkliga enheten som utgjorde
brittiska Indien lyckades Mahatma Gandhi och
Jawaharlal Nehru (1889-1964) ena folk att stödja
kongresspartiet som bildats 1885.

Ottomansk expansion mot Kaspiska havet.

I Mesopotamien höll britterna en front mot
osmanerna med hjälp av bland annat indiska
soldater.
När ryska revolutionen inleddes 1917 upphörde
kriget mellan Tyskland och Ryssland.
De inre striderna i Ryssland öppnade för en
osmansk expansion österut. Osmanerna kunde
erövra stora delar av Kaukasus med bland annat
de stora oljekällorna i Baku. Britterna var ytterst
trängda i norra Indien.

Britterna lyckades frakta kanoner genom Persien
och kunde bestycka fartyg i Kaspiska havet.
Därmed erhöll britterna kontroll över Kaspiska
havet. Indien var skyddat norrifrån.
1918 bröt Turkiet samman. Status quo var
upprättat.
Indiska soldater
hade lojalt stött
britterna. Men
man hade också
visat förmåga
till självständighet.

Nehru och Gandi.

1909 hade kongresspartiet som mål att stort
självstyre inom stora delar av Indien.
1929 övergick målet i full självständighet vilket
britterna motsatte sig.
Kongresspartiet växte sig allt starkare genom
politiska val. 1937 var många provinsregeringar
ledda av indier.
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Gandhis ”saltmarsch” 1930.
Genom Gandhi uppvisade indierna civil olydnad
genom icke-våld. På detta sätt undergrävdes hela
tiden lojaliteten mot britterna.
Gandhi hade en otrolig förmåga att samla
massorna trots den heterogena indiska
befolkningen.
Britterna hade monopol på och beskattade salt –
en nödvändig vara för hushållningen.

Indien under andra världskriget.
Det mäktiga kongresspartiet vägrade ställa upp på
britternas sida såvida man icke fick full självständighet.
1942 var britterna mycket pressade av Japan vid
östra gränsen av Indien. Då uppstod kravaller i
Indien som britterna lyckades slå ned.

Indiska soldater i Burma i strid med Japan.

Indiska soldater stred trots allt på brittiska sida
under andra världskriget. Det uppskattas att fler
än 90 tusen indiska soldater avled.

Gandhi gick till fots nästan 40 mil under 24 dagar
till kuststaden Dandi där han symboliskt tog en
nypa obeskattad salt. Under färden anslöt sig
mängder av indier. Marschen blev en stark
manifestation mot det brittiska styret.

Översikt Indiens historia.
År 1000
6000 f.Kr
År
f.Kr

2000 f.Kr

1000 f.Kr

500 f.Kr

0

500

Indiens självständighet.
Efter andra världskriget höll britternas sitt löfte
och lovade självständighet.
Men klyftan mellan hinduer och muslimer var
oöverstiglig.
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Delningen av Indien ledde till miljoner döda.
Omkring 20 miljoner människor förflyttades.
Det var troligen den största folkförflyttningen i
historien.

Muhammed Ali Jinnah var
muslimernas ledare.
Han krävde en enhetlig
muslimsk stat, Pakistan.

Kongresspartiet med
Jawaharlal Nehru ville absolut
hålla ihop landet i en enhet.

Indien delades i ett i huvudsak muslimskt Pakistan
och ett hinduiskt Indien. Sikherna fick en delstat
med stor självständighet inom Indien.
Den indiske vicekungen
lord Mountbatten kunde inte
jämka de indiska viljorna
utan en delning av Indien
kom till stånd i juni 1947.

Pakistan utgjordes av Väst- och Östpakistan och
delat av Indien.
1971 blev Östpakistan självständigt under namnet
Bangladesh

Folkförflyttningen ledde ofta till etnisk rensning
med ömsesidiga massakrer. Såren från denna tid
ligger mycket till grund för den fientlighet som
idag råder mellan Indien och Pakistan.
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Ceylon självständigt 1948.
Ön Ceylon ingick i det
brittiska Indien. Idag
heter landet Sri Lanka.
Redan på 1930-talet
hade ön stor självständighet. En ganska
stor konservativ
överklass kom att
leda Ceylon.
Burma ingick i det
brittiska väldet som
en del av Indien.
1937 fick Burma en
egen regering.
Britter och indier
dominerade inom
ekonomin.
Burma heter idag
Myanmar.
Under andra
världskriget
samarbetade
burmesiska
nationalister
med japanerna.
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Indien i modern tid.
Jawaharlal Nehru blev den förste premiärministern i Indien.
Nehrus dotter Indira Gandhi efterträdde Nehru
som premiärminister. Hon regerade under åren
1966-1984 med ett avbrott under åren 19771980.

Indira Gandhi mördades
1984 av en av sina livvakter.
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Indien i nutid.
Indien är världens största demokrati med cirka
1.300 miljoner invånare. Man kan föreställa sig
hur stor befolkningen hade varit om inte landet
hade delats 1947. Pakistan har cirka 200 miljoner
invånare och Bangladesh cirka 175 miljoner
invånare.
Sedan 1970-talet har
Indien och Pakistan
kärnvapen. Konflikter
flammar ständigt upp
vid gränserna mellan
de båda länderna.

Indira Gandhi efterträddes av sonen Rajiv Gandhi.
Det stora kongresspartiet utgjorde stödet för
familjen Gandhi.

Rajiv Gandhi mördades 1991
genom att en kvinnlig
självmordsbombare sprängde
sig till döds i en fokmassa.
Indien har sänt upp flera satelliter i rymden.

