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Egypten 3050-1833 ca

Förtidshistoria

Fenicier  3000-1000 ca

Amoriter 3000-700 ca

Assyrier 2400-612

Akkader 2300-2000  ca

Babylon 2000-500 ca

Israel/Judar 1850 f.Kr ca

Hettetiter 1650–1100 ca

Mittani 1600-1200

Filistéer (”Sjöfolken”) 1200-600 ca 

Araméer 1200-720 ca

80000-3200 ca

Persien 540-333

Alexander den store 333-323

Seleukider 274-64

Parther 139-64

Romare 64 f.Kr – 330 e.Kr

Sasanider 252-611

Kalifat 639-1080

Seldjuker 1055-1071 

Korsfarare 1096-1290

Saladins rike 1174-1193

Mongoler 1260-1507

Mamlucker 1268-1516

Periodsvisa ockupationer av Levanten

Diaspora

Bysantiner 330-1453

Osmaner 1516-1918

Denna bild visar 
dynastier eller välden 
som haft makt över 
hela eller delar av 

Levanten.
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Kulturerna vid Östra Medelhavet (Levanten).

När de första moderna människorna, Homo Sapiens, utvandrade från 
Afrika, kom de att nå de östra delarna av Medelhavet innan expansion 
skedde över hela värden. 

Trakten i östra Medelhavet kallas ofta ”bördiga halvmånen” eftersom 
goda livsvillkor för människorna bredde ut sig geografiskt likt en 
halvmåne. 

Det aktuella området benämns också ”Levanten”. Det finns spår efter 
Homo Sapiens i Levanten som är omkring 80.000 år gamla.

Förutom att den bofasta befolkningen hade en tidig högutvecklad 
kultur så har regionen ständigt genomkorsats av tillfälliga erövrare. 
Blandkulturer har uppstått och har bland annat skapat svårlösta 
gränsproblem där inga naturliga gränser syns föreligga.

Kosmopolitiska blandkulturer i regionen har under långa perioder 
utgjort en blomstrande smältgryta som påverkat kulturer över stora 
delar av  världen.  Inte minst har västerlandets kultur inititierats och 
utvecklats från Levanten.

Levanten.
Levanten har under årtusenden utgjort en intensiv korsväg för 
människor med olika kulturbakgrund och med olika härskare 
som i politiska syften format dynastier vilka oftast har varit 
mycket kortvariga.

Dessutom utgör Levanten ett av de bästa exemplen på regioner 
som genomgått varje fas från jägare och samlare till vad vi kallar 
civilisationer. Stamtillhörigheter var tidigt utslagsgivande för 
överlevnad och makt. Fortfarande lyser stamtillhörighet igenom i 
de moderna samhällena i Levanten. 
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Källor till innehållet om Levantens kulturhistoria.
Mogens Trolle Larsen: ”Gudens skugga”. Det assyriska rikets historia.
Bibelns Gamla Testamente.
Alf Henriksson: ”Biblisk historia”.
Hans Furuhagen: ”Bibeln och arkeologerna”.
Michael Nordberg: Profetens folk.
Albert Hourani: De arabiska folkens historia.
Karin Armstrong: ”Historien om Jerusalem”. En stad –tre religioner.
Sture Linnér: Från Alexander till Augustus.
Christer Hedin: ”Mellanöstern under antiken”. Kulturernas mötesplats.
Adrian Goldsworthy: Kejsare och generaler.
Bonniers världshistoria 1-21.

Om angivelse av årtal.
Årtal före Kristus, särskilt tidiga årtal, anges emellanåt ganska olika i 
källmaterial. Valet av årtal i texten har då valts det som flera källor 
angivit och som verkar sannolikt. Många gånger anges ”cirka” i texten.

Levantens geografi.
På TV ser vi sandrykande bilder från Syrien och andra delar av Levanten. Det 
ger oss en felaktig uppfattning om Levantens livsförutsättningar. I dalgångar 
kring floder, i bergssluttningar och i andra områden med tillgång på vatten, 
spirar växtligheten.  Libanons trädsluttningar har exempelvis utgjort en viktig 
resurs som byggnadsmaterial i Levanten och Mellanösterns länder.

Levantens kulturhistoria.
Föreliggande kulturhistoriska översikt handlar främst om regionen 
enligt ovanstående kartbild. 

Men eftersom närliggande länders dynastier ockuperat Levanten 
massor av tillfällen nämns även dessa länders dynastier. Det är dock 
viktigt att notera skillnaden mellan Levanten och Mellanöstern där 
betydligt fler regioner ingår.
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Människans livsvillkor.
Människor strävade redan för 80 tusen år sedan omkring i Levanten. Där 
samlade man mat, fiskade och jagade. På några ställen mötte man även 
neandertalmänniskor. Lämningar finns i Levanten som påvisar att homo 
sapiens fick barn ihop med neandertalmänniskor.

För att skydda sig och förbättra livsvillkoren samlade människorna sig i 
grupper. Grupperna utvecklades till stammar där man specialiserade sig på 
olika arbeten och därmed uppnådde högre effektivitet i tillvaron.

När människorna började använda sig av jordbruk blev man bofast och 
skaffade sig också försvar. För det mesta leddes de av en hövding eller 
motsvarande. 

I ett slutligt skede skapades välden, dynastier eller nationer. 
Följande kriterier anses vara utmärkande för vad vi kallar civilisation.

• Användning av jordbruk
• Skrift och matematik
• Central ekonomi och politik
• Organiserad religion
• Krigsapparat
• Viss teknologi
• Ofta klassamhälle

Stadsstater.
Levanten är präglad av stadsstater som är mycket gamla. Stadsstaterna 
levde som en föregångare till nationer eller länder.

De olika stadsstaterna utgjorde länge fristående och välmående 
enheter. Det blev attraktivt för rivaliserande makter att plundra och 
lägga beslag på andras välmående. Tyvärr behandlades de 
underkuvade grymt med ofattbart våld. 

En etik för relationen mellan människor växte succesivt fram i små steg. 
Det lade grunden för många av nutidens konventioner.  
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År 1000 f.Kr år 0                 

Användning av metaller.
I Egypten användes koppar från omkring år 5000 
f.Kr. Det var ren koppar som ej bearbetades.
Cirka tusen år senare kunde man förädla koppar. 
Brons kom till Egypten omkring år 1500 f.Kr. 

Boskapsskötsel och åkerbruk.
Möjligheterna till matförsörjning har avgjort var 
människor bosatt sig och bildat samhällen.
Till en början var alla människor nomader som 
levde  på jakt, fiske och insamling av grödor.

Jordbruket börjar.
I flera områden i världen utvecklades jordbruket 
oberoende av varandra under flera tusen år. 
I Nabta Playa i sydvästra 
Egypten har man funnit 
lämningar av domesticerad 
boskap som är cirka 
10.000 år gamla. 
Förmodligen är det 
världens äldsta fynd av 
boskapsskötsel.

Nabta Playa

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Flodernas vatten.
Det var vid floderna som jordbruket utvecklades 
först. Man var van att fiska och lärde sig snart att 
sötvattnet fick växtligheten att gro.
Ofta översvämmade floderna och tillförde därmed 
näring till jorden.

Konstbevattning och specialisering.
Kring floderna i bördiga halvmånen var jorden 
torr. Efter hand lärde man sig att använda 
floderna till konstbevattning av jorden.
Konstbevattning krävde en stor arbetsinsats i 
samarbete med olika kunskaper. Specialisering av 
arbeten uppstod.
I sin tur krävde samarbeten mellan stora grupper 
människor att lagar och regler utvecklades under 
en gemensam administration.
Skriftspråk konstruerades för att hålla reda på alla 
saker och ting.

Fördelar med specialisering.
Förutom att specialisering utvecklade kunskaper  
uppstod andra fördelar. Genom specialisering 
frigjordes många människor från det ständiga 
insamlandet av mat. Tid för att utveckla verktyg 
och annat möjliggjordes. Handel inleddes med 
utbyte av varor.

Förtidshistoria Förtidshistoria Förtidshistoria
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Illustration av livet i Abu Hurayra.

Tell Halaf.
På kullen Tell Halaf i Syrien har man hittat 
keramik och små skulpturer från omkring år 7000 
f.Kr.
Platsen har gett namn åt Halafkulturen. Under en 
tid behärskade hettiterna området för att sedan 
övertagas av araméerna.

På Pergamonmuseet i Berlin står
bredvidstående figur. Figuren 
sattes samman av tyska arkeologer av bitar
från Tell Halaf. Det tog nio år.

Artefakt från Tell Halaf.

Mureybet.
Mureybet ligger strax väster om Tel Hallal. 
Lämningar från platsen dateras till omkring år 
8000 f.Kr. Fynden utgör ytterligare bevis för de 
tidiga bosättningarna kring Eufrat. 

Palmyra.
Palmyra ligger i en stor bördig oas mellan Eufrat 
och Medelhavet. Lämningar från omkring år 7500 
f.Kr har hittats.
Palmyra står på UNESCO:s 
världsarvslista. Staden 
utgjorde också rastställe 
för karavanhandeln.

Senare rester från Palmyras

Shir.
Shir upptäcktes så sent som år 2005. Byggnader av 
lera och jord i flera plan har hittats. Dateringen är 
från cirka 7000 f.Kr.

Tidiga lämningar i Syrien.
Under 11000 f.Kr levde man som jägare och 
samlare. Boplatserna var inte fasta utan man var 
nomader.

Tel Halaf

Shir

Palmyra

Abu Hurayra.
Vid floden Eufrat har man funnit lämningar av en 
övergångstid mellan jägare/samlare till jordbruk. 
Tidsspannet var 11000-7000 f.Kr.
Det är ett av de bästa fynden på övergång till 
jordbruk som hittats i världen.
Idag ligger platsen under en damm.

Kulturerna i östra Medelhavet: Förutsättningar 1 av 6 

Abu Hurayra

11000-7000 f.Kr 8000-7000 f.Kr ca 8000-7000 f.Kr ca
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Kornvete i sydöstra Turkiet omkring år 8000.
I sydöstra delen av Turkiet började människor 
odla kornvete redan omkring år 8000.

Keramik i Irak omkring åt 7000.
Oglaserad keramik upphettad med låg värme har 
återfunnits i Irak daterad till omkring år 7000.

Jarmo i Irak omkring år 7000.
En av de första samhällsbildningarna grundad på 
jordbruk är Jarmo i nordöstra Irak. På denna plats 
kan man följa övergången från nomadliv med jakt 
och samling till fast jordbruk.

Jarmo ligger i området Kurdestan.

Första odling av emmervete i Jordanien.
Omkring år 9300 odlades det första vetet i 
Jordanien. Vetet var av slaget emmervete.

Får domesticeras i Irak omkring år 9000.
I trakten av nuvarande Irak lyckades människorna 
under perioden från omkring år 9000 använda får 
för mat och kläder. 

Kulturerna i östra Medelhavet: Förutsättningar 1 av 6 

9000-7000 f.Kr ca 8000-7000 f.Kr ca 7000 f.Kr ca
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Jeriko.
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 byggts över varför de äldsta delarna 
ligger 9-10 meter ner i jorden

Catal Huyuk i södra Turkiet.
Catal Huyuk ligger i sydöstra Turkiet. Platsen utgör 
en av de högst utvecklade stadssamhällen som 
hittills återfunnits. 

I bosättningsskikt från perioden 6800-5600 har 
man kunnat gräva ut hus med omgivande gårdar. 
Utsmyckningar och konst har återfunnits i 
boningarna. Till och med gamla textilier finns 
bland fynden.

Göbekli Tepe i södra Turkiet.
Nyligen har man upptäckt ett tempelkomplex som 
ligger på en kulle i södra Turkiet. 
Orten heter Gobekli Tepe och är daterad till  strax 
före år 10.000 f.Kr. 
Göbekli Tepe är en av de absolut äldsta 
lämningarna av en civilisation i hela världen. 

År 10000 f.Kr

Kulturerna i östra Medelhavet: Förutsättningar 1 av 6 

10000 f.Kr ca 8000 f.Kr ca 68xx f.Kr ca
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Översikt Indiens historia.

Sumerer omkring år 5900 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. 

Hjulet uppfanns omkring år 5500.
Uppfinningen av hjulet är en av människans 
största innovationer. Med uppfinningen kunde 
man konstruera fraktanordningar, vattenpumpar 
mm.
Steget att tillvarataga hjulet blev en oerhörd hjälp 
i människans tillvaro.
Hjulet anses först ha uppfunnits i Irak med omnejd 
omkring år 5500. På flera andra platser gjordes 
ungefär samtidigt samma innovation.

Staden Ugarit omkring år 6000.
Staden Ugarit ligger vid havet i nordvästra Syrien. 
Idag heter staden Ras Shamra. 
Staden grundade sig på handel. Från Babylon 
följde man floden Eufrat till Ugarit. Ugarit blev 
genom handeln en rik stad.

Ugarit
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År 6000 f.Kr ca 
6000 f.Kr ca 5900 f.Kr ca 5500 f.Kr ca
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Översikt Indiens historia.

Staden Ur omkring år 5300. 
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. 

Staden Beth-Shean.
Staden Beth-Shean ligger på en viktig plats i dalen 
kring floden Jordan. Forskare har funnit lämningar 
från perioden 5000-4000.

Beth-Shean

Staden Lakish.
Lakish har en mycket lång historia som härletts 
från stora och många utgrävningar.
Staden ligger cirka fyra mil sydväst om Jerusalem 
och kom att få stor betydelse i israeliterna 
historia.

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Lakish

5500 f.Kr ca 5300 f.Kr ca 5000 f.Kr ca

Översikt Levantens historia.

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


Översikt Indiens historia.

Staden Byblos.
Byblos ligger på
en ypperligt 
vacker plats vid
Medelhavet.

Området var bebyggt redan under 5000-talet. 
Byblos kom att ingå i Fenicen men mängder av 
andra makter kom att tidvis härska över Byblos.

Många artefakter har hittats
från Byblos olika dynastier.

Egypten omkring år 4500 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. 

Staden Megiddo.
Megiddo var tidigt 
en mycket viktig 
punkt på karavan-
vägen mellan 
Egypten och 
Damaskus.

Staden hade stora befästningar på grund av det 
strategiska läget.
Vid Megiddo utkämpades ständigt bataljer mellan 
olika härskare. 

Megiddo
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5000 f.Kr ca 5000 f.Kr ca 4500 f.Kr ca
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Översikt historia före år noll: Sumerer 5900 - 2000 f.Kr.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Träplog omkring år 4000.
Med en träplog kunde människan vända och lyfta 
jorden så att näring spreds och växtligheten 
ökade.

Staden Sidon.
I staden Sidon har stenverktyg hittats som dateras 
till perioden 3800-3200.
Likt andra gamla städer på östra Medelhavskusten 
har Sidon genomkorsats av mängder av olika 
erövrare.

Under lång tid ingick Sidon i Fenicien.
Sidon omtalas på flera ställen i Bibelns Gamla 
Testamente där grymma strider beskrivs. 

Staden Uruk omkring år 4300.
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.

4300 f.Kr ca 4000 f.Kr ca 3800 f.Kr ca
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Saharaöknen bredde ut sig omkring 3500.
Under långa perioder har Sahara varit klart 
beboeligt. Arkeologiska fynd i stor mängd visar att 
människor har bott under långa tider i Sahara. 
Omkring år 3500 blev klimatet allt torrare och 
öknen bredde ut sig. Invånarna drevs åt alla håll. 
Många kom till östra Medelhavet. 

Hamoukar omkring år 3500.
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.

Staden var en stadsstat 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. Utgrävningarna 
är ej avslutade.

Staden Habura Kabira vid Eufrat.
Habura Kabira kan ha befolkats av människor som 
flyttade från Uruk i södra Mesopotamien.
Habura Kabira omgavs av en stadsmur. Tempel 
och administrativa byggnader har återfunnits från 
själva stadskärnan.
Idag heter staen Tell Qanas.

Habura Kabira

Kulturerna i östra Medelhavet: Förutsättningar 1 av 6 
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Översikt historia före år noll: Kreta 1570 - 1350 f.Kr.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Jerusalem omnämns under 3200-talet.

På Ofelhöjden i Jerusalem har man funnit keramik 
från 3200 fkr.
Stadslivet började inte här utan i andra städer i 
regionen.

Egyptierna enades omkring år 3050.
Framväxten av ett starkt och enat Egypten kan 
anses ha börjat omkring år 3050.
Staden Memfis grundades och omgavs av murar.

Ruiner från gamla Memfis.

Minoisk kultur på Kreta omkring år 3400.
En kultur uppstod på Kreta ungefär samtidigt med 
de tidiga kulturerna i Egypten och Mesopotamien.
Kulturen bestod av mindre byar med tätt 
sammanbyggda hus vilket underlättade försvaret 
mot angripare. 

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 Kreta.

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

3400 f.Kr ca 3200 f.Kr ca 3050 f.Kr ca
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Amoriter.
Under 3000-talet bodde 
amoriter i nuvarande 
Syrien med omnejd.
I Bibelns Gamla 
Testamente omnämns 
att amoriterna bodde 
i Kanaans land före 
israelernas ankomst dit.

Troligen var amoriterna ett nomadiskt folk. 
Efter en samlad högperiod i Syrien splittrades 
folkgruppen i mindre grupper som så småningom 
assimilerades i andra folkgrupper. Bland annat 
inlemmades amoriterna i assyrier och babylonier.

Semiter lär vara 
ättlingar till Noas 
son Sem enligt 
Bibelns Första 
Mosebok 
(10:21-2x).

Staden Nagar i norra Mesopotamien.
Nagar kan ha varit bebyggt så tidigt som under 
7000-talet.

Nagar
(Tell Brak)

Nagar var en stad som hade utvecklade kontakter 
söderut i Mesopotamien.
I Nagar fanns flera tempel som byggts under 3000-
talet. I ett av templen har man funnit så kallade 
ögonbilder vilket är figurer i keramik med mycket 
förstorade ögon.
Under 2300talet 
förstördes staden 
till stor del.
Området där 
Nagar ligger kom 
att under 1500-
talet tillhöra 
Mittaniriket. 
I detta rike 
hade Nagar en viktig roll.

Handelsimperiert Fenicien. 
Fenicien grundades 
kring de gamla städerna 
Byblos, Sidon och Tyrus. 
Nuvarande Libanon 
utgjorde ungefär de 
feniciska området.  
Området antas ha varit
bebott redan under
5000-talet.

Fenicierna kom att idka handel över hela Medel-
havet. Kanske till och med Skandinavien.

Segelfartyg blev
feniciernas expert-
område.

Kulturerna i östra Medelhavet: Förutsättningar 1 av 6 
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Kilskrift omkring år 3000.
I städerna Uruk och Susa uppfanns omkring år 
3000 kilskrift som noterades på lertavlor.  

Staden Tyrus.
Tyrus (eng. Tyre) ligger på 
en udde i Medelhavet.
Staden har lämningar
från omkring år 2950.

Genom att den gamla staden låg på en udde var 
den ovanligt lätt att försvara.
Tyrus ingick i Fenicien under lån tid och då var 
handel dominerande.
Genom sitt strategiska lägen kom Tyrus att ligga i 
korsvägen för mängder av erövrare vilket 
medförde flera förstörelser.

Staden Akkra.
Akkra (eng. Acre) är en 
gammal stad som har
lytt under många härskare.
Idag tillhör Akkra Israel.

Under perioden då fenicierna var stora ingick 
Akkra i Fenicien. Akkra ligger på en udde i havet.

I historien har Akkra belägrats och utsatts för stor 
förstörelse.

Kulturerna i östra Medelhavet: Förutsättningar 1 av 6 

3000 f.Kr ca 3000 f.Kr ca 2950 f.Kr ca

Översikt Levantens historia.



Gilgamesheposet.
I staden Uruk regerade kungen Gilgamesh
omkring år 2800 f.Kr.  
Gilgamesheposett är världens äldsta diktverk. 
I eposet besjungs kungen och hans vishet.
Eposet innehåller det äldsta skriftspråket som 
påträffats.

Eposet är skriviet på lertavlor.

Gilgamesh och Enkidu dödar en himmelsk tjur.

Första pyramiden i Egypten. 
Den första pyramiden i Egypten tillkom under 
farao Keops (Cheops) omkring år 2500. Pyramiden 
är 138 meter hög och är därmed den största bland 
Egyptens pyramider.

Staden Mari.
Mari var en viktig stad som blomstrade under åren 
2900-1760. Mari var en rastplats för karavan-
vägarna till Medelhavet.
Mari hade bland annat konstbevattning.

Mari

Mari hade enorma försvarsbefästningar.  Staden 
utsattes ständigt för angrepp. Mari ödelades av 
Babylon omkring år 1760. 

Rekonstruktion av Maris befästningar.

Kulturerna i östra Medelhavet: Förutsättningar 1 av 6 

2900 f.Kr ca 2800 f.Kr ca 2500 f.Kr ca

Översikt Levantens historia.



Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Assyriska riket 1200-612 f.Kr.

År 1200                                                                                                                      år 612 f.Kr

Staden Assur formades.
Området runt floderna Eufrat och Tigris tillhör 
världens äldsta bebyggelser.  
Sumerna i södra delen av Mesopotamien anlade 
sannolikt staden Assur i norra delen av 
Mesopotamien omkring år 2400.
Sargon lyckades frigöra Assur från Sumererna 
omkring år 2350. Assur kom att bli huvudstad i 
fornassyrisk riket.
Sargon expanderade det så kallade fornassyriska 
riket.

Staden Assur.

Staden Ebla spirade.
Ebla var en stor stad efter dåtidens mått. Staden 
hade cirka 30 tusen invånare.
Blomstringstiden var under perioden 2400-1600. 
Ebla förstördes till stor del under 300-talet av 
perserna.
Mängder av arkiv med kilskrift har hittats i Ebla.

Ebla

Ebla upptäcktes så sent som 1974. 
Handeln var den betydande verksamheten i 
staden. Bland annat handlades med timmer från 
bergen i nuvarande Libanon.

Rekonstruktion av Ebla.

Det fornassyriska riket frodades.
Redan 6.000 år f.Kr fanns många stadsstater. 
Bland annat finns lämningar från staden Arbela
som är 8.000 år gamla. 

I Anatoliens berg fanns flera värdefulla metaller 
som Mesopotamien saknade. Bland annat koppar 
och tenn användes för bronstillverkning. 

Mesopotamien bidrog mest med djuruppfödning 
som gav både mat och kläder.

Området kring Hassuna nära Mosul har bidraget 
med mängder av arkeologiska fynd.
Det fornassyriska riket varade ungefär under åren 
2400-1500.

Salmanassar enar 
stadsstater under 

1200-talet f.Kr

Storhetstiden börjar 
883 f.kr med 

Assurnasirpal..

Assyriska riket 
kollapsar år 612 f.Kr

2400 f.Kr ca 2400 f.Kr ca 2400-1600 f.Kr ca

Översikt Levantens historia.



Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Assyriska riket 1200-612 f.Kr.

År 1200                                                                                                                      år 612 f.Kr

Akkader erövrade i Levanten.
Akkaderna var ett folk som lade under sig en stor 
del av Mesopotamien under perioden 2300-2200.
Även delar av Levanten kom att ingå i det 
akkadiska imperiet.

Akkadimperiet.                            

Flera städer i Syrien drabbades hårt av akkaderna. 
Bland annat förstördes stora delar av städerna 
Ebla och Nagar.
Sargon var den dominerande kungen i Akkad. Han 
regerade under perioden 2334-2279.
Sargon lär ha skapat det första imperiet i världen. 
Med imperium avses en stat som omfattas av 
flera folkslag eller nationer.

Akkader talade ett 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.

År 2400 f.Kr

Lagtexter i Lagash.
Redan för mer än 4.000 år sedan i trakten av 
Eufrat och Tigris började härskare och tänkare att 
formulera moraliska rättigheter och  koder för 
uppträdande.  

I staden Lagash i nuvarande Irak  skrevs redan 
omkring år 2400 f.Kr regelverk för privat 
äganderätt och rätten till resultatet av eget 
arbete. En form av egendomsrätt.
Det fanns även vissa regler som skydd mot 
övergrepp.
Även vissa inslag av trosfrihet fanns inskrivna. 

Översikt Levantens historia.

2400 f.Kr ca 2300 f.Kr ca 2300 f.Kr ca



Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Assyriska riket 1200-612 f.Kr.

År 1200                                                                                                                      år 612 f.Kr

Staden Karkemish.
Karkemish låg vid handelsvägen mellan Medel-
havet och de utvecklade stadsstaterna söderut.
Under hettiterna utgjorde Karkemish södra 
gränsen för dess välde. Staden hade därigenom 
en oerhörd betydelse i kampen mot hettiternas 
södra grannar. 

Karkemish

Karkemish kom att utgöra plats för många senare 
drabbningar.  

Informativa lämningar från Karkemish.

Sodom och Gomorra förstördes 2069?
Det finns många tvetydiga uppgifter om Sodom 
och Gomorra. Eftersom berättelsen om dessa två 
städer har ett kulturellt värde kan det vara 
intressant.
Enligt Bibeln låg Sodom 
och Gomorra nära 
Döda Havet. I dessa 
städer var de flesta 
fullständigt omoraliska 
och syndfulla. Därför 
straffade Gud städerna
med en total förstörelse. 
Förstörelsen har av 
några källor skett år 2069.

Staden Shubat-Enlil.
Shubat-Enlil heter idag Tell Leilan.
Shubat-Enlil var redan under 2200-talet en stor 
stad med cirka 20.000 invånare.
Under en tid var Shubat-Enlil huvudstad i ett 
amoritiskt rike som också omfattade Assyrien.

Shubat-Enlil

Babylonierna ödelade staden 1725. 
Staden var omgiven av en stadsmur och hade 
tempel och palats. 

Utgrävningar av ett palats i Shubat-Enlil.

År 2200 f.Kr

Översikt Levantens historia.

2200 f.Kr ca 2100 f.Kr ca 2069 f.Kr ca



Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Assyriska riket 1200-612 f.Kr.

År 1200                                                                                                                      år 612 f.Kr

Babylonien.
Babyloniens välde började redan på 2000-talet 
f.Kr. Väldet bredde emellanåt ut sig ända till östra 
Medelhavet.

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

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.

Staden Alalakh.
Alalakh spirade omkring 2000-1300. Staden ligger 
idag på gränsen mellan Syrien och Turkiet.
Alalakh hade en fin palatsbyggnad. 

Alalakh

Alalakh låg i vägen för hettiterna och plundrades 
under 1500-talet. Staden ingick under lång tid i 
amoritiska riket.
Under 1300-talet förstördes Alalakh.

År 2000 f.Kr

Översikt Levantens historia.

2000 f.Kr ca 2000 f.Kr ca 2000 f.Kr ca



Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Babylonien 600-539 f.Kr. 

År 600                                                                                                                       år 539 f.Kr

Abraham utvandrade till Kanaan omkring 1850. 
Enligt traditionen utvandrade Abraham från 
staden Ur till Harran. Han sökte sig vidare till 
Kanaans land.

Abraham fick med familjens tjänstekvinna Hagar 
sonen Ismael.

Enligt Bibelns Gamla Testamente fördrevs Ismael 
och Hagar på grund av krav  från Abrahams hustru 
Sara. 
Ismael är enligt islamsk tradition arabernas 
förfader och i rakt nedstigande led ättling till 
Muhammed, skaparen av Islam. 
Den historiska händelsen med Ismaels fördrivning 
och Islams skapande är en av de största kultur-
påverkande händelserna någonsin.

Halab (Aleppo) var huvudstad i amoritiska riket.
Halab var en viktigt stad redan under 2000-talet. 
Namnet kan tidigare ha varit Ha-Lam.
Idag heter staden Aleppo och täcker över det 
mesta av den gamla staden.
Under 1800-talet var Halab huvudstad i det 
amoritiska riket som var mycket mäktigt. 

Halab (Aleppo)

Halab var en viktig handelsstad då den ingick i 
sidenvägen. 
Den gamla stadskärnan finns på UNESCO:s lista 
över världsarv.
Halal kan ha grundats av fenicierna redan under 
4000-talet. Artefakter från ännu tidigare har 
hittats.
Habal (Aleppo) kan ha skadats i stor omfattning 
under inbördeskriget i modern tid. 

Nebudkadnessar
630-562 f.Kr.

Etnisk rensning.
Perserna erövrar 

Babylon år539 f.Kr.

Översikt Levantens historia.

2000 f.Kr ca 1850 f.Kr ca 1850 f.Kr ca



Översikt Indiens historia.

Amoriterna erövrade norra delar av Syrien.
Amoriterna hade sedan 3000-talet dominerat 
regionen nordväst om Levanten. Amoriterna 
ansågs vara ganska vildsinta.
Under perioden 1800-1700 lade amoriterna 
under sig delar av norra Syrien.

Vildsinta amoriter illustrerade av berömd konstnär

Amoriterna skapade kungadömen i Yamhad, 
Qatna, Mari och Shubat-Enlil vilka kom att fejdas   
med Israel enligt Bibeln.

Hyxosfolket.
Hyxosfolket antas komma från västra Asien dvs via 
östra Medelhavets landsdel.
Genom högt utvecklad teknologi erhölls en 
överlägsenhet vid krigstillfällen. 

Omkring 1800xx hotade hyxosfolket området kring 
Nilens utlopp.
I Avaris anlade hyxosfolket en huvudstad 

Första alfabetet i Ugarit under 1800-talet.
Unika lertavlor med texter har återfunnits i Ugarit. 
Skrifterna bygger på bokstäver i ett alfabet vilket 
är det äldsta som upptäckts.

Texter från Ugarit sägs ha 
påverkat delar av Bibelns 
Gamla Testamente. 
Det fanns en kultur-
gemenskap mellan Israel 
och Ugarit.

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

År 1800 f.Kr ca 

Översikt Levantens historia.

1800 f.Kr ca 1800 f.Kr ca 1800 f.Kr ca



Översikt männsikorätt: Tidig konst 20000 – 1100 f.Kr..

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Babylon trängde in i östra Syrien.
Under en kort period 1759-1750 trängde det 
mäktiga Babylon in i östra delarna av nuvarande 
Syrien. 

Det var en ständig kamp mellan makterna hos 
grannfolken att lägga under sig sina grannar.

Babylon var under lång tid mycket välutvecklat 
relativt sina grannar

Staden Harran.
Harran ligger mellan floderna Eufrat och Tigris. Nu 
tillhör Harran Turkiet.  
Staden omnämns på lertavlor daterade omkring 
1750 f.Kr. 
Harran var under en tid huvudstad i det assyriska 
riket.
Enligt Bibelns Gamla Testamente var Harran en 
anhalt för Abraham under vandringen till Kanaan.

Hammurabis grundlag.
Hammurabi var kung i Babylon. 
Från hans tid har man åter-
funnit en berömd  stele
med lagtexter.  
Texten visar lagar med förutsäg-
bara straff. Straffen var mycket 
grymma men medförde att 
blodshämnd avskaffades eller           Hammurabi

stävjades.  

Staten hade monopol på våld 
men det viktigaste var att 
lagarna skapade en viss 
rättssäkerhet. 
Under Hammurabis
regeringstid och därefter 
närkommande tid 
tillämpades regler som var
början på ett naturrättsligt  
tänkande. 
Innebörden av begreppet 
naturrätt är att man som               Stele med lagtext

människa har ett antal 
rättigheter därför att man just är människa. Ibland 
kopplas begreppet till att naturrätten har erhållits 
genom ett väsen överstående människan. 

Tidig konst 1 av 1

År  20000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                    500                   1000                1500             2000
Översikt människorätt.
År  3000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Översikt Levantens historia.

1780 f.Kr ca 1759-1750 f.Kr 1750 f.Kr ca



Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Babylonien 600-539 f.Kr. 

År 600                                                                                                                       år 539 f.Kr

Hettiterna expanderade från 1650.
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.

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.

Staden Qatna i Syrien.
Staden Qatna ingick i ett amoritiskt rike under 
1700-talet.
Med sitt strategiska läge blev området ofta utsatt 
för konflikter. Bland annat stred Egypten och 
Mittani om Qatna under 1400-talet.
Under 1300-talet låg Qatna öppet för hettiternas 
plundringar.

Staden Qatna.

Artefakt från en 

kungagrav i Qatna

Nebudkadnessar
630-562 f.Kr.

Etnisk rensning.
Perserna erövrar 

Babylon år539 f.Kr.

Översikt Levantens historia.

1700 f.Kr ca 1650 f.Kr ca 1650 f.Kr ca



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.

Maktkamper dök naturligtvis upp i huvudstaden 
Washukanni. De olika fraktionerna stöddes av 
konkurrerande grannländer.
Hettiterna tillsatte under en period en vasallkung.

. 

Mittaniväldet.
Mittani 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 Levantens historia.

1600 f.Kr ca 1600 f.Kr ca 1600 f.Kr ca



Översikt Indiens historia.

Den minoiska kulturen på Kreta drabbades av en 
tsunami under 1600-talet.
Under 1600-talet f.Kr drabbades ön av vad man 
tror var en zunami, dvs en flodvåg, som uppstod 
när en närbelägen vulkan i den grekiska övärlden 
exploderade.

Ruiner av palatset i Knossos.

Hettiterna expanderade söderut.
159x erövrades städerna Yamhad och Halab 
(Aleppo). 
Expansionen fortsätter österut och 1595 f.Kr
plundrades Babylon.

Babylon var en av de mest utvecklade städerna på 
denna tid. Staden var sägenomspunnen och hade 
stora rikedomar.

Hyxos tog makten i Egypten.
På egyptiska fresker från omkring 1900 f.Kr finns 
avbildningar där handel pågår mellan vad man tror 
är egyptier och hyxosfolk.

Efter hand expanderade hyxosfolket in i Egypten 
och ockuperade regionen under delar av 1600-
och 1500 talet f.Kr.

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Översikt Levantens historia.

1600 f.Kr ca 1600 f.Kr ca 1590 f.Kr ca



Översikt Indiens historia.

Mittanni ockuperade norra Syrien.
I norra delen av Mesopotamien levde hurriterna
som var ett mäktigt folk.

Hurriterna slog sig samman i början av 1500-talet 
och skapade en mäktig stat i Mittani.
Flera kilskrifter har återfunnits vid arkeologiska 
utgrävningar efter hurriterna.

Mittanis expansion gynnades av att hettiterna 
hade krossat delar av det mäktiga Babylon.
Mittani hade makten över norra Syrien under 
cirka 200 år.

Konungarnas dal i Egypten byggdes.
Under farao Amenhopsis I (1526-1505) byggdes 
konungarnas dal i Egypten.
Amenhopsis var en stor imperiebyggare. 

Egypten tog makten över Palestina.
Den egyptiska tid som benämns ”Nya Riket” inföll 
1550-1070 f.Kr. Det var Egyptens territoriella 
högperiod.

I mitten på 1500-talet f.Kr gjorde egyptierna 
Palestina till protektorat. Mängder av fångar 
fördes till Egypten för att deltaga i uppförandet av 
stora byggnadsverk.

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Översikt Levantens historia.

1500 f.Kr ca 1500 f.Kr ca 1500 f.Kr ca



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Slaget vid Megiddo.
Staden Megiddo hade stora befästningar. 
Strax utanför Megiddo utkämpades ett stort slag 
omkring år 1486 mellan kananéerna och Egypten.

I Egypten härskade faraonen Totmes III. I Egypten 
har återfunnits en inskription som skildrar slaget 
vid Megiddo.

Minoisk kultur på Kreta ödelades.
Samhället var välorganiserat och administrationen 
sköttes från mäktiga palats. Flera palats förstördes 
av jordbävningar men återuppbyggdes ofta. 
Under 1400-talet f.Kr invaderades Kreta av vad 
man tror var mykenare. Dessa förstörde stora 
delen av bebyggelsen.

Palatset på Knossos.

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.

Den kvinnliga faraon Hatschepsut regerade.
Det var mycket ovanligt att en kvinna kunde 
betitla sig som farao i Egypten. Men den vackra 
och berömda Hatschepsut (1488-1470) regerade 
och var en aktiv byggare i Egypten.

Hatschepsuts begravningsplats i Deir el Bahri.

Översikt Levantens historia.

1488-1470 f.Kr 1486 f.Kr ca 1400 f.Kr ca



Översikt Indiens historia.

Judarna lämnade Egypten.
Judarna arbetade 
i Egypten under 
slavliknande 
förhållanden. 

Mose och Aron hade utnämnts till ledare för 
judarna i Egypten.
Mose hade haft en särställning hos farao. Efter 
starka vidunderliga påtryckningar mot egyptierna 
tillät faraon att judarna fick lämna Egypten. 
Exodus påbörjades.
Men farao ångrade sig efter att judarna påbörjat 
sin färd tillbaka till Kanaans land. Vid Röda havet 
hann egyptierna nästan ifatt de flyende judarna. 

Enligt Bibelns Gamla 
Testamente öppnade 
sig havet för judarna 
som kunde komma 
undan sina förföljare.

Den berömda ökenvandringen påbörjades. Mose 
fick de tio budorden i Sinaiöknen.
År 1408 (?) kunde Josua leda judarna in i Kanaans 
land enligt Bibelforskare.

Hettiterna i strid med Mittanni.
Hettiterna mötte motstånd hos rivalen Mittanni. 
Assyrien var på uppgång som stormakt och stödde 
Mittanni i kampen mot hettiterna.  

Hettiternas liv var hårt. Konungen krävde 
fullständig lojalitet. Disciplin frodades både i det 
civila och inom armén.
Militären drillades hårt. Svaga avrättades.
Stridsvagnar överraskade motståndarna. Genom 
att placera vagnen nära hästarna erhölls stabilitet. 
Tre personer rymdes i stridsvagnen.

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Översikt Levantens historia.

1400 f.Kr ca 1400 f.Kr ca 1400 f.Kr ca



Översikt Indiens historia.

Ehud befriade Israel från Moab.
Enligt Bibelns Gamla Testamente befriade Ehud 
Israel från Moab. Tidpunkten har ibland härletts 
till år 1302.

När Ehud mötte härskaren i Moab stötte Ehud sitt 
svärd i bröstet på härskaren. De herrelösa 
moabiterna kunde därefter lätt besegras.

Moab

Moab var ett kungarike öster om Döda havet. Det 
motsvarar ungefär dagens Jordanien.
Huvudstaden hette Kir-Moab.
Det var en ständig kamp mellan israeler och 
moabiterl. 
Moabiterna kan ha varit avlägset släktingar till 
israelerna. Bibeln Gamla Testamente hävdar 
detta. 
I Louvren i Paris bevaras den så kallade
”Mesastenen”.
Stenen har hittats vid arkeologiska utgrävningar i 
Jordanien.
Inskriptionerna berättar om stridigheter med 
israelerna omkring år 850.

Det hettitiska Ain Dara.
I Ain Dara byggde hettiterna ett tempel som idag  
återfinns i rester.

I templets golv finns stora fotavtryck inhuggna.
Några forskare hävdar att templet har likheter 
med Jerusalems tempel.

Ain Dara                                   Fotavtryck i templet
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Översikt Levantens historia.

1300 f.Kr ca 1300 f.Kr ca 1300 f.Kr ca



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Josua erövrade stora delar av Kanaans land.
Enligt Bibelns Gamla Testamente gjorde den 
ganska krigiske Josua stora erövringar i Kanaans 
land under 1200-talet.
Mest känt är 
erövringen av Jeriko. 
Med basuner vandrade  
man runt Jeriko och 
de starkt befästa 
murarna runt staden 
raserades av ljuden.

Tyvärr lär ett stort 
blodbad ha genomförts 
på en stor del av Jerikos 
befolkning.
Josua besegrade senare
flera småkonungar och 
skapade ett samman-
hållet förbund under 
israelerna.
Städer som Lakish med 
flera befästes med 
försvarsanläggningar. 

Berättelserna om Josua är inte historiskt belagda.

Slaget vid Kadesh år 1275.
Egyptierna expanderade norrut mot nuvarande 
Turkiet där de mäktiga hettiterna härskade. 
Vid Kadesh möttes de båda stormakterna år 1275. 
Hettiterna låg i bakhåll och en nära katastrof 
inträffade för egyptierna. 
Faraon Ramses II försökte med propaganda 
omvandla nederlaget till seger.
Ett historiskt 
fredsavtal skrevs 
mellan parterna. 
Det är det äldsta 
kända fredsavtalet
i historien. 

Kadesh

Stridsvagnar användes i slaget

Templet i Egyptiska Karnak byggdes.
Ruinerna och lämningarna i Karnak är berömda 
över hela världen. Byggnader, skulpturer mm 
illustrerar den högstående egyptiska kulturen.

Översikt Levantens historia.

1300 f.Kr ca 1200 f.Kr ca 1275 f.Kr



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Damaskus nämndes i fredsavtal.
Damaskus är en de städer i världen som har varit 
längst bebodd kontinuerligt. Staden har varit 
utsatt för erövringar och plundringar men inte 
helt förstörts.
Det är belagt att Damaskus var viktigt i ett fördrag 
från 1259 då Egypten övertog makten från 
hettiterna.
Damaskus nämns på flera ställen i Bibelns Gamla 
Testamente.

Damaskus

Damaskus

Kuststaden Al Mina.
Al Mina var en handelsstad belägen vid 
Medelhavets kust. Troligen handlade man också 
med grekerna.
Järntillverkning anses ha spridits via staden Al 
Mina. 
Även det feniciska alfabetet tros ha spridits 
västerut denna väg.

Al Mina

Ruiner i Al Mna

Mittanis undergång.
Maktkamper dök upp i Mittanis huvudstad 
Washukanni och riket försvagades. De olika 
fraktionerna stöddes av konkurrerande 
grannländer. 
Mittani kunde inte stå emot angrepp från Assyrien 
under 1200-talet. Det slutade med att Mittani
införlivades med Assyrien under 1200-talet f.Kr.

Washukanni

Översikt Levantens historia.

1200 f.Kr ca 1259 f.Kr 1200 f.Kr ca 



Översikt männsikorätt: Tidig konst 20000 – 1100 f.Kr..

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Egypten byggde ny huvudstad.
Ramses II byggde en ny huvudstad med hjälp av 
fångar ur underlydande folk. 
Staden hette PI-Ramses och förblev huvudstad till 
inledningen på 1100-talet.
Ett av motiven för att bygga den nya huvudstaden 
var att skapa befästningar mot de fruktade 
hettiterna i nuvarande Turkiet.

Staden Pi-Ramses

Assyrien expanderade.
Under regenten Salmanassar 
(1273-1244 f.Kr) startades
en expansion åt alla väder-
streck.  
En riktig stat skapades 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.

Amenhopes lärosatser.
Egyptisk rätt präglades tidigt av större mildhet vid 
straff än hos andra utvecklade kulturer under 
motsvarande tid.
Dessutom syntes kvinnans rättigheter vara ganska 
lik mannens.

Omkring år 1200 f.Kr nedtecknade Amenhope
lärosatser att man skall vara aktsam mot fattiga, 
svaga och sjuka och man skall ej vittna med 
lögner.  Dessutom skulle man inte ha begär till 
annans egendom.

Tidig konst 1 av 1
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Översikt människorätt.
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Översikt Levantens historia.

1200 f.Kr ca 1200 f.Kr 1200 f.Kr ca 



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

”Sjöfolken”invaderade.
Under 1200-talet kom erövrare västerifrån som 
brukar benämnas ”sjöfolken”. 
Till ”sjöfolken” räknas filistéerna som omtalas i 
Bibelns Gamla Testamente.

Filistéerna var ett indoeuropeiskt folk som 
bosatte sig från Gaza och uppåt längs 
Medelhavskust.
Israeliterna under Saul och David hade hårda 
kamper med filistéerna. 

Utanför Cypern stod ett sjöslag mellan hettiter 
och filistéer. Hettitiska riket gick strax därefter 
under.
Staden Ugarit som låg strax norr om dagens 
Libanon skövlades.

SImson och Delilah.
I Bibelns Gamla Testamente berättas kärleks-
historien om Samson och Delilah.
Samson var oövervinnligt stark. Han blev kär i 
Delilah som tillhörde filistéerna. 
I kärleksyran övertalade filistéerna Delilah att söka 
avslöja hemligheten bakom Simsons enorma 
styrka.

Delilah klipper av Simson hår.

Delilah lyckades avslöja att styrkan hos Simson satt 
i håret som han aldig hade klippt.
När Simson sov klippte Delilah av hans hår och 
hans enorma styra försvann. Därmed kunde 
filistéerna föra Simson i fångenskap.

Ramses II anlade Abu Simbel.
Ramses II var farao i Egypten 1279-1213. Han lät 
uppföra tempelkomplexet Abu Simbel vid övre 
Nilen.

Abu Simbel flyttades bland annat med svensk hjälp 
från den ursprungliga platsen då Assuandammen
byggdes där Nilen uppdämdes.

Översikt Levantens historia.

1200 f.Kr ca 1200 f.Kr ca  1200 f.Kr ca 



Översikt Indiens historia.

”Sjöfolken” angrep Egypten 1186.
År 1186 försökte filistéerna, ”sjöfolken”, invadera 
Egypten. På Gazaremsan hade filistéerna redan 
ett starkt fäste.
Ramses III lyckades avvärja invasionen.
På en papyrusrulle, kallad Harris-1 och som är 42 
meter lång, beskrivs filistéernas anfall mot 
Egypten.

Relief över Ramses III i konungarnas dal. 

Gideon befriade Israel från midjaniterna år 1155.
Enligt Bibelns Gamla Testamente befriade Gideon 
Israel från midjaniterna.
Genom att använda 300 basuner i ett anfall i 
mörker skapades ett kraftigt stridsrop som 
skakade midjaniterna. Samtidigt tände de 300 
männen fackeleldar.
Segern var fullständig.

Araméer drog in i Syrien.
Vid övre Eufrat hade araméer levt i tusentals år. 
Under 1200-talet drog araméerna in i norra 
Syrien. En folkvandring som kom att pågå i 300 år.

Araméerna bosatte 
sig i området och 
deras språk bredde ut 
sig. Språket kom att 
fortleva länge. Jesus 
från Nasaret talade 
arameiska.

Damaskus utgjorde huvudstad för araméerna. Det 
var inget stark sammansatt stat  utan bestod av 
fler små hövdingadömen. I Bibeln nämns många 
strider mellan araméer och israeliter.

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Översikt Levantens historia.

1200 f.Kr ca 1186 f.Kr 1155 f.Kr



Översikt Indiens historia.

Israeler och filistéer i kamp.
Israelerna hade ständiga krig och skärmytslingar  
med filistéerna.

Vid Afek i Palestina stred år 1075 israelerna mot 
filistéerna. Enligt Samuelsboken i Bibeln ned-
gjordes fyra tusen israeler som också förlorade 
slaget.

En drabbning stod 
1055 vid Mizpah. 
Ytterligare ett slag 
utkämpades 1048 
vid Michmash.

Israel var vid tiden inget enat land utan bestod av 
tolv olika stammar.

Hettiternas rike upphörde.
Under 1100-taet tror man att inbördesstrider kom 
att råda i det hettitiska riket. Tillsammans med 
allmänt förfall upplöstes väldet. En idé är att allt 
brändes ned och förstördes.
Man har inget svar vart befolkningen tog vägen.

Efterlämningar från hettiternas rike.

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Översikt Levantens historia.

1100 f.Kr ca 1075-1050 f.Kr ca  1075 f.Kr ca 



Översikt Indiens historia.

Saul blev konung 
över de tolv 
stammarna i  Israel 
medan Judah stod 
utanför.

Saul blev en sammanhängande kraft för att 
bekämpa flera grannar.
Först besegrades ammoniterna som bodde öster 
om Israel. Krig hade ständigt rått med 
ammoniterna. Därefter kom de fruktade 
filistéerna att bekämpas.

Peter Brygel: Sauls fälttåg mot filistéerna.

Saul var förtjust i musik och David blev Sauls 
favorit. Det var denne David som kom att besegra 
filistéen Goliat. 
Saul och David kom att bli rivaler om makten.

Saul blev förste konungen av Israel år 1020.
Samuel var domare 
i Israel och han 
smorde Saul till 
den förste 
konungen 
över Israel. 

Judarnas land var 
delat i Israel och 
Juda.

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Översikt Levantens historia.

1020 f.Kr 1020 f.Kr ca  1020 f.Kr ca 



Översikt Indiens historia.

Kung Saul i Israel dog vid Gilboa år 1000.
Saul var mycket framgångsrik härskare i Israel. Vid 
berget Gilboa dödades Saul i strid med filistéerna. 

Under Sauls regeringsperiod råkade David i onåd 
hos härskaren. David tvingades ut i öknen nära 
berget Karmel i Israel.

Staden Hama blev ny huvudstad för hettiterna.
På en plats som redan existerade under 
bronsåldern byggde hettiterna en ny huvudstad på 
1000-talet. 
Staden hette Hama (Hamath) och ingick i ett nytt 
hettitiskt rike. Hama låg vid floden Orontes.
Staden plundrades och förstördes av assyrierna 
omkring år 720.

Hama (Hamat, Hamath).  

Hama ingick också i ett arameiskt rike som låg 
inklämt mellan Israel och det assyriska riket. 
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Översikt Levantens historia.

1000 f.Kr ca  1000 f.Kr ca  1000 f.Kr ca 



Berättelsen om David skildras i andra Samuels-
boken i Bibeln. 
David kom att bli den kanske mest kände 
konungen av ett enat judiskt rike. Han hyllas 
ibland som en föregångare till Messias.

David gjorde Hebron i Juda Rike till huvudstad.
Han hade flera hustrur och hade en stor 
barnaskara. En av David söner var Salomo som 
kom att bli en berömd konung.

Jerusalem erövrades omkring år 1000.
David var en stor krigare. Han besegrade de 
fruktade filistéerna. Därefter kuvade han 
grannlandet Moab.
David ockuperade även Damaskus och krävde 
tribut av staden. 

Jerusalem behärskades av jebuséerna. David 
kunde belägra och intaga Jerusalem och gjorde 
staden till ny huvudstad. 

Jerusalem.

Den vackra Batseba var en av Davids hustrur.

David blev kung i Juda och Israel.
David hade spelat och 
sjungit för kung Saul 
som var den förste 
konungen av Israel.
Filistén Goliat hade 
besegrats av David i
en tvekamp.
När Saul och David 
hade kommit i 
konflikt med 
varandra anlände 
David så småningom 
till Hebron i Juda Rike. 
Saul hade dött och 
befolkningen i 
Juda Rike smorde 
David till sin konung.
I Israel hade Sauls
son utropats till kung.
Men David tågade 
med armén till Israel
och kunde även lägga
under sig denna del
av landet.
David var därmed
konung över Israels
Förenade kungarike.                David och Goliat.

1000 f.Kr ca  1000 f.Kr ca 1000 f.Kr ca  

Översikt Levantens historia.

1000 f.Kr ca  1000 f.Kr ca  1000 f.Kr ca 



Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Assyriska riket 1200-612 f.Kr.

År 1200                                                                                                                      år 612 f.Kr

Den kloke kung Salomo.
Den kloke Salomo lyckades lösa en tvist om ett 
barn som två kvinnor gjorde anspråk på. Den ena 
kvinnans barn hade dött och den andra kvinnan 
var den rätta modern. 
Salomo beordrade att barnet skulle dödas med
svärd. Den ena kvinnan ropade att dådet skulle
utföras medan den andra kvinnan var förtvivlad 
över att barnet skulle dödas.
Dådet utfördes inte utan Salomo gav barnet till 
den rätta modern.
En berömd berättelse skildrad på tavlor, i böcker 
och på film.

Salomo byggde templet i Jerusalem.
Salomo lät bygga det berömda templet i 
Jerusalem. Bygget skedde omkring år 950 och skall 
ha tagit sju år att bygga.

Templet har alltid haft en mycket stor symbolisk 
värde för det judiska folket. De tavlor Mose erhöll 
med de tio budorden enligt Bibeln kallas 
förbundsarken. Den förvarades i templet. 

Salomo blev kung i Israels förenade kungarike. 
Kung Salomo var son till 
David. Salomo stiftade lagar, 
skrev psalmer lät uppföra 
byggnadsverk mm.
Salomo är hyllad genom tiderna
som en oerhört vis man.
Salomo regerade i cirka 40 år.

Berättelsen om Salomos möte med drottningen av 
Saba har gått som en sagoomspunnen berättelse 
genom alla tider.
Mängder av konstnärer har skildrat mötet.

Översikt Levantens historia.

970 f.Kr 970 f.Kr 970 f.Kr



Egyptiern Shishak plundrade Israel.
Kung Salomo av Israel dog år 925. Oroligheter och 
uppror hade pågått i Israel under tempelbygget.
Jerobeam ledde ett uppror i Israel. Han tvingades 
fly till Egypten där han mottogs av farao Shishak.

Farao Shishak såg chansen
och gjorde plundringståg
In i Israel.
Stora delar av det ganska
välmående Israel
plundrades.

Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Assyriska riket 1200-612 f.Kr.

År 1200                                                                                                                      år 612 f.Kr

Israels förenade kungarike delades.
I Israel knotade folket över de resurser som 
krävdes för bland annat tempelbygget och andra 
stora byggen. Skatter och pålagor ökade.
Jerobeam som hade flytt till Egypten och lett 
tidigare uppror i Israrel låterkom och kunde lägga 
den region som omfattade det ursprungliga Israel 
under sig.
I landsdelen Juda blev man trogen Davids hus och 
lät Salomos son Rehabeam förbli konung med säte 
i Jerusalem.
Landat var åter delat i Israel och Juda rike.

Judarnas lag ”Talmud” skrevs ned omkring 950.
De fem moseböckerna utgör judarnas lag 
”Talmud”. Lagen började nedtecknas omkring år 
950 och pågick till omkring år 750.

Talmud visar hur Gud uppenbarade sig för judarna 
och de påbud som måste följas.

Översikt Levantens historia.

950 f.Kr ca   925 f.Kr ca   920 f.Kr



Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Assyriska riket 1200-612 f.Kr.

År 1200                                                                                                                      år 612 f.Kr

Assyrien storhetstid inleddes.
Den assyriska storhets-
tiden började med att 
Assurnasirpal II 
(883-859 f.Kr) lade under 
sig Haburområdet som 
omfattar delar av östra
Anatolien (Turkiet). 

Assurnasirpal II 

Ständigt kom krig 
att råda i östra 
Anatolien mellan 
Assyrien och dess
omgivande stater.

I det assyriska
riket byggdes 
de berömda 
zigguraterna.

Staden Guzana byggdes.
På den gamla bosättningen Halaf byggdes en ny 
stad under 900-talet. 
Staden blev residens för härskarna i den 
arameiska staten Bit Bahiani.

Guzana

I Guzana uppfördes palats, skulpturer och reliefer i 
mängd.

Kung Kapara av Bit-Bahiani
avbildad i Guzana.

Omri utropades till kung av Israel.
Israels förenade kungarike hade delats år 920.
I Israel rådde maktkamper mellan olika fraktioner. 
Familjer och släkter utrotades i inbördes strider.
Överbefälhavaren Omri tog därför makten i Israel 
år 885. Omri förstärkte befästningar inom riket. 
Bland annat förstärktes den strategiska 
fästningen i Meggido.

Omri fyttade
Israels
huvudstad till 
Samaria.

Översikt Levantens historia.

900 f.Kr ca   885 f.Kr ca   883 f.Kr



Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Assyriska riket 1200-612 f.Kr.

År 1200                                                                                                                      år 612 f.Kr

Assyrier trängde in i Syrien.
Assyrien hade vuxit sig starkt. Grannländerna mot 
Medelhavet fick känna på de krigiska assyrierna 
år 853.
Assyrierna hade först trängt fram mot den stora 
staden Aleppo och därefter tagit mindre städer.
En allians av flera länder 
vid Medelhavet, bland 
annat Israel och Juda 
rike, mötte den assyriska 
hären vid fästningen 
Quarqar i nuvarande 
Syrien.

Salmanassar III

Assyrierna hade ingen större framgång men det 
var första gången som länderna vid Medelhavet 
fick känna på det kommande krigiska Assyrien.  

Relief över den mäktige assyriern Salmanassar III.

Assyrien krävde tribut av kung Jehu i Israel.
I Israel rådde 
motsättningar och 
inre strider. Jehu var 
överbefälhavare och 
körde omkring i en 
stridsvagn. I vild fart 
framförde Jehu 
stridsvagnen och 
därmed skapades 
vårt talesätt ”att fara 
fram som en jehu”.
Jehu genomförde stora utrensningar bland 
rivaliserande släkter.

Israel hade haft ett förbund med omgivande stater 
för att skydda sig. Förbundet sades upp och 
tvingade Jehu att ge tribut till det mäktiga Assyrien 
under Salmanassar III.

Kung Omri återtog makten över Moab.
Det rådde en ständig kamp om gränsdragningar 
och makt i de små rikena längs östra Medelhavet.
Moab som låg söder om Israel hade sökt frigöra sig 
från Israel.
Kung Omri återställde maktförhållandet omkring 
år 870.

Moab

Det mest intressanta 
är att händelsen finns 
återgiven på en stele 
som idag finns på 
Louvren i Paris.

Översikt Levantens historia.

870 f.Kr ca   853 f.Kr 841 f.Kr

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ShalmaneserIII.jpg


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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Profeten Hosea började verkade i Israel.
I Israel verkade profeten Hosea under perioden 
750-722.
Hosea har blivit känd för att predika moralisk 
upprättelse. Om man inte efterföljde budskapet 
skulle Israel utsättas för vedergällning från 
främmande makt enligt Hosea förutsägelse. 

Tiglat-Peleser härskare i Assyrien.
Assyrien fick en krigisk och kraftfull härskare i 
Tiglat-Peleser år 746.
Till att börja med gjorde han Babylon til provins. 
Därefter underkuvade han mederna i öster.

Efter att ha lagt under sig kungariket Aram 
Damascus vände sig Tiglat-Peleser sig mot Israel år 
746. 

Tiglat-Peleser
krävde och fick tribut 
av den israeliske 
konungen.

Handelskontakter med 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 att befolkningen 
växte. Både mat och livsutrymme behövdes.
Handel var den viktigaste länken till Levanten och 
övriga delar av ”Magna Graechia” som brukar vara 
beteckningen på denna tid för Grekland.

År 800 f.Kr ca 

Översikt Levantens historia.

800 f.Kr ca   750 f.Kr 746 f.Kr



Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Assyriska riket 1200-612 f.Kr.

År 1200                                                                                                                      år 612 f.Kr

Jerusalems angreps av en allians.
En allians bestående av Damaskus, den arabiska 
drottningen Samsi, Tyrus, Sidon, filistéer och 
edoméer tågade mot Jerusalem år 734. 
Trots varningar från profeten Jesaja valde kung 
Ahas i Jerusalem att begära hjälp av den assyriske 
konungen Tiglat-Peleser.
Ahas erlade sedan tidigare tribut till Assyrien.

Tiglat-Peleser intog lätt Damaskus och förde bort 
en stor del av folket som vanligt.
Juda rike var efter detta en ren vasall till Assyrien. 

Profeten Jesaja verkade i Jerusalem.
Delar av profeten Jesajas livsgärning har beskrivits 
i de unika rullorna som återfunnits vid döda havet 
under sent 1900-tal e.Kr.

Delar av dödahavsrullarna.

Israel i norr härjades svårt av assyrierna. Även 
delar av sydriket Juda föll i assyriernas händer. 
Jerusalem klarade sig likt ett under.
För att få stopp på de långa förödande krigen 
företrädde Jesaja en linje om ett fredsavtal mellan 
Israel/Juda, Assyrien och 
Egypten. Hans budskap 
blev inte efterlevt.

Jesajas profetior omtalade 
en Messias som skulle 
komma och lida mycket.

Översikt Levantens historia.

740-700 f.Kr ca   734 f.Kr 746 f.Kr



Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Assyriska riket 1200-612 f.Kr.

År 1200                                                                                                                      år 612 f.Kr

Israel bestod ungefär av tio stammar boende i 
norr. Juda rike låg i söder och bestod i huvudsak 
av två stammar.

Eliten av Israelerna fördes bort och splittrades i 
det stora Assyriska riket. Idag skulle vi kalla det 
etnisk rensning. Detta gav upphov till begreppet 
”Israels förlorade tio stammar”.

Israels huvudstad Samaria förstördes.
Assyrierna under Sargon II belägrade huvudstaden 
Samaria i Israel under tre år. År 722 föll Samaria 
och ett stort blodbad genomfördes på israelerna.

Sargon II

Översikt Levantens historia.

722 f.Kr 722 f.Kr 722 f.Kr



Översikt Indiens historia.

Assyriern Sargon II byggde ny huvudstad i 
Dur-Sharrukin (Khorsabad).
Assyrien hade enorm makt i under 700-talet. 
Härskaren Sargon II började 717 att bygga en ny 
huvudstad i Dur-Sharrukin som idag heter 
Korsabad.

Staden blev otrolig och har väckt många 
historikers intressen. Inte minst Sargons palats 
med trädgårdar var imponerande.

Staden Karkemish erövrades av Assyrien.
Assyrierna under Sargon II erövrade den 
betydelsefulla staden Karkemish omkring år 717. 

Karkemish

Forskare har via reliefer tolkat att Sargon II hade 
tankar på att göra Karkemish till en huvudstad för 
den västra delen av det assyriska riket.
Sargon II rustade kraftigt upp Karkemish med 
bland annat palats.

Relief som skildrar händelse i Karkemish.

Arameiska riket upphörde.
Araméerna hade i början 
av 800-talet tvingats in i 
en allians med det 
expanderande Assyriska 
riket under Tukulti-Ninurta II.
Det arameiska riket bestod 
av småstater i Syrien med 
omnejd. 

Det Nyassyriska riket.

Omkring år 720 kom den aggressive Sargon II och 
erövrade området med följd att araméerna 
absorberades av det Nyassyriska riket.
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År 720f.Kr ca 

Översikt Levantens historia.
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Översikt Indiens historia.

Juda rike i upppror mot Assyrien.
Hiskia var kung över Juda rike där huvudstaden 
var Samaria. Assyrien hade belägrat Samaria i tre 
år varefter Juda rike inkorporerades i assyriska 
väldet.

År 705 gjorde Hiskia uppror. Hiskia hade lierat sig 
med Egypten i ett militärt samarbete.
Men den assyriske härskaren Sanherib slog 
snabbt ner upproret. Risk förelåg att samma öde 
skulle drabba Juda rike som drabbat Israel sjutton 
år tidigare i form av total ödeläggelse och 
utrensning.
Turligt nöjde sig Sanherib med en enorm tribiut i 
guld och silver.

Assyriern angrep Israel och Juda.
Staden Lakish i Juda rike 
erövrades och förstördes 
av assyriern Sanherib år 
701. 
Händelsen omvittnas på 
reliefer som återfunnits i 
Nineve.
Sanherib belägrade 
också Jerusalem där 
Hiskias var konung. 
Enligt Gamla 
Testamentet 
räddades Jerusalem av 
en ängel. Händelsen har 
varit motiv för många
konstnärer.

Sanherib fick makten i Assyrien.
Sanherib var en stor konung av Assyrien. Han 
flyttade sin huvudstad från Assur till Nineve.

Nineve utvecklades till en synnerligen elegant stad.

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Assyrien tog makten över Egypten.
Assyrierna under Assarhaddon ockuperade 
Egypten år 671. Det var ett djärvt företag som det 
rådde oenighet om i Assyrien.

Men Egyptens rikedomar eftertraktades. 
Assyrierna behövde ekonomiska resurser att 
bygga upp Babylon som man just hade erövrat.

Avbildning i Egypten av assyriernas anfall.

Assyriens store Assurbarnipal (669-627).
Den absoluta höjdpunkten på det assyriska riket 
inträffade under Assurbarnipals härskartid.
Arkitekturen 
blomstrade. 

Assurbarnipal
dödar ett lejon.

Nineve på bilden nedan var världens modernaste 
stad. Bland andra kända historiska städer i det 
assyriska riket kan nämnas  Kalah, Assur och Dur-
Sharrukin (Khorsabad).

Nineve.

Juda rike blev vasallstat åt Assyrien.
Kung Manasse av Juda begick stora misstag och 
hamnade i fångenskap hos assyrierna i staden 
Babylon. Många andra fångar från Juda fördes 
också till Babylon. 

Manasses lyckades med avböner återvända till 
Jerusalem. Juda blev en vasallstat till Assyrien. 

Översikt Levantens historia.

686 f.Kr 671 f.Kr 669 f.Kr
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Översikt männsikorätt: Tidig konst 20000 – 1100 f.Kr..

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Slutet på Assyriska riket.
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
regionstaden
Kalah från 
alla håll.
Stormakten
Assyrien
var till ända.

Det stora Assyriska gick snabbt under.

Mederna kom österifrån
under den skicklige fältherren 
Cyxares.
År 614 hade Cyxares ödelagt
den gamla huvudstaden Assur.
Staden hade plundrats till-
sammans med Babylon.
Samma år ödelades Nineve
som var huvudstad i Assyrien.

Det slutliga kollapsen för Assyrien kom med 
förstörelsen av staden Kalah.Det berättas om 
hysteriska rop, död och ödeläggelse. Förödelsen 
var fullständig.

Tidig konst 1 av 1
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Översikt människorätt.
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Babylon blev stormakt.
Det nybabylonska riket under 
Nebudkadnessar (604-562) 
expanderade mycket snabbt 
eftersom Assyriens började
tappa kontrollen.

Nebudkadnessar utvecklade rättssystemet radikalt 
gentemot den tidigare härskarmakten Assyrien. 
Istället för fångenskap byttes påföljden till 
förvisning. Assyrierna hade gjort stora  etniska 
utrensningar. Dessutom utvecklades i Babylon 
regler och lagar för ägande och handel. 

År 630 f.Kr ca 

Översikt Levantens historia.
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Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Babylonien 600-539 f.Kr. 

År 600                                                                                                                       år 539 f.Kr

Slaget vid Karkemish.
År 612 hade det assyriska riket gått under. Rester 
av den assyriska armén fanns i smågrupper.
Babylon under Nebukadnessar II mötte 
tillsammans med den assyriska restarmén 
Egypten i ett stort slag år 605 vid Karkemish.

Faraon Necho II i Egypten 
avsåg att förhindra 
Babylons expansion.
Egyptierna förlorade 
dock slaget och därefter 
gavs babylonierna ett 
stort inflytande i regionen. 

En triumferande Nebudkadnessar

Babylons hängande trädgårdar anlades.
Under Nebudkadnessar II anlades Babylons 
hängande trädgårdar som kom att utgöra ett av 
världens sju underverk. 

Illustrationer av Babylons hängande trädgårdar

Egypten erövrade Gaza och Askelon.
Efter att assyriernas grepp hade lättat över 
regionen vid östra Medelhavet sökte andra 
aktörer expandera.
Farao Neko II tog chansen 
och lade beslag på 
områdena Gaza och 
Askalon år 609.
De ständiga pendlingarna 
mellan olika makter över 
regionen i östra Medelhavet 
fortsatte.

Nebudkadnessar
630-562 f.Kr.

Etnisk rensning.
Perserna erövrar 

Babylon år539 f.Kr.

År 609 f.Kr ca 

Översikt Levantens historia.
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Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Babylonien 600-539 f.Kr. 

År 600                                                                                                                       år 539 f.Kr

Den babylonska fångenskapen.
När Nebudkadnessar II hade erövrat Jerusalem år 
597 fördes viktiga personer i Juda rike till den 
”babylonska fångenskapen”.
Det blev en exil som kom att vara i cirka 70 år.
Det var främst eliten i Juda rike och unga män 
som fördes till Babylon

Jerusalem förstördes efter uppror.
Kung Sidkia hade tillsatts som kung i Juda rike av 
babylonierna efter erövringen 597.
År 588 försökte kung Sidkia i Jerusalem frigöra sig 
från babylonierna. 
Jerusalem belägrades av babylonierna under cirka 
ett och ett halvt år. Staden föll 586.

Sidkia och hovet försökte fly men hanns upp nära 
Jeriko. Sidkias söner avrättades och hans egna 
ögon stacks ut.
Sidkia och alla betydande personer fördes till   
fångenskap. Jerusalem plundrades och förstördes.   

Jerusalem belägrades av babylonier.
Babylon övertog mycket av makten i östra 
medelhavet efter assyrierna. Babylon 
expanderade kraftigt under Nebudkadnessar II.

År 597 belägrades Jerusalem av Nebudkadnessar. 
Kung Jojakin valde att överlämna sig utan 
motstånd. 
Templet i Jerusalem plundrades och betydande 
personer i Juda rike deporterades till Babylon.
Nebudkadnessar tillsatte en ny kung vid namn 
Sidkia i Jerusalem.

Nebudkadnessar
630-562 f.Kr.

Etnisk rensning.
Perserna erövrar 

Babylon år539 f.Kr.

År 597 f.Kr ca 

Översikt Levantens historia.
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Persiens (Irans) historia: Akemenider (Persiska riket) 648-330 f.Kr.  

År 1000 f.Kr år 0                 

Kyros den store erövrade Babylon.
Den förste, och förmodligen den störste, av de 
persiska härskarna var Kyros den store (576-530).  
Han var en mäktig och klok härskare som erhöll 
ett mycket gott anseende.  
Han var det antika Persiens förste riktige kung. 
Kyros erövrade Babylon år 539 f.Kr. Därefter 
befriade han slavarna och gjorde 
mycket för de mänskliga 
rättigheterna. Bland annat 
kunde judarna i den s.k. 
”babyloniska fångenskapen” 
återvända hem. 
Kyros den stores grav är nu med 
på UNESCO:s lista över världsarv.
På en cylinder från 500-talet f.Kr finns Kyros 
tankar om mänskliga rättigheter nedtecknade. 
Citat från cylindern finns i FN:s högkvarter. 

Judarna tilläts vända hem från Babylon.
Vid belägringen av Jerusalem år 597 hade de 
första judarna förts till Babylon. År 586 förstördes 
Jerusalem och ännu fler judar fördes till Babylon.

Kyros den store av Persien hade lagt under sig 
Babylons välde och lät judarna  återvända hem. 

Persien blev stormakt.
Under perioden 540-330 f.Kr var det persiska riket 
förmodligen väldens mäktigaste stormakt. 
Vanligen innefattas flera dynastier i det vi 
benämner persiska riket. 

En centraliserad stat skapades redan under 700-
talet f.Kr. under Hakhamanish. Han var förmod-
ligen vasall under mederna. Men kring Karun-
flodens mynning , i närheten av staden Ahvaz , 
lyckades Hakhamanish bygga upp en stormakt 
som kom att utvecklas till Persien. 

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20
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År 1000 f.Kr år 0                 

Staden Susa blev persernas huvudstad 525 ca.
Kambyses flyttade 
huvudstaden från 
Pasargarde till Susa. 
Susa är en av 
världens äldsta städer. 
Staden var bebyggd 
redan 4200 f.Kr. 
Assyrierna totalförstörde Susa under 600-talet. 
Kambyses II började bygga upp staden igen och 
hans efterträdare fortsatte uppbyggnaden 
med ett resultat i enastående prakt.
Susa omnämns i Bibelns Gamla Testamente. 
Profeten Daniel är begravd i Susa.

Relief som visar
asssyriernas förstörelse
av Susa.

Det persiska imperiet

Kyros den stores grav i Pasargarde.

Persien erövrade Egypten 525.
Kyros son Kambyses II (530-522) efterträdde 
fadern. Kambyses hade mördat sin bror vilket 
belastade honom hela livet. Väldet utvidgades 
under Kambyses II med att Egypten erövrades.

Kambyses II firar erövringen av Egypten.

Under fälttåget i Egypten nåddes Kambyses II av 
ett uppror i hemlandet. En påhittad bror skall ha 
lett upproret. På väg mot huvudstaden Susa 
förlorade Kambyses stora delar av sin här i en 
sandstorm. Kambyses avled kort därefter i en 
olyckshändelse.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20
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År 1000 f.Kr år 0                 

Darius I byggde ett riktigt statsväsen. 
Darius inrättade ett riktigt myntväsen och ett 
skatteväsen byggt på inkomst istället för på fasta 
belopp. Detta var synnerligen tidigt i historien.
Ett postsystem 
inrättades som var 
helt överlägset andra
länders. Det tog bara 
nio dagar att leverera
post från Bosporen, 
till huvudstaden Susa. 
Motsvarande sträcka på sidenvägen tog tre 
månader.
Även kanaler byggdes och ett utbildningsväsen 
infördes. 

Staden Persepolis.
Darius startade bygget 
av Persepolis som nu 
är ett världsarv på 
UNESCO:s lista. 
Persepolis var ett 
arkitektoniskt 
mästerverk med 
skön konst och gröna 
omgivningar. Staden 
förstördes av Alexander den store år 331 f.Kr.

Templet i Jerusalem började återuppbyggas.
När judarna kom fram till Jerusalem efter 
fångenskapen i Babylon såg de en stad i förfall. 
I fångenskapen hade många fötts och de hade 
upplevt ett förfinat Babylon.
Profeten Haggai uppmanade folket att 
återuppbygga templet trots att de hade 
undermålig ekonomi.

Förbundsarken var en guldbeslagen träkista 
innehållande lertavlorna med Guds tio bud som 
Moses erhållit. Arken försvann vid templets 
förstörning år 586. Många olika sägner har florerat 
om vart förbundsarken tog vägen.

Perserriket expanderade ytterligare.
Darius I (522-486) var den store byggaren av 
det persiska riket. Han regerade i 36 år. Darius I 
räknas efter Kyros den store som den mest 
betydande konungen i perserriket.

I öster nådde man ända till Indien. I nordost lade 
perserna under sig landsdelar som idag ingår i 
Uzbekistan och Afghanistan.
I väster erövrades delar av nuvarande Grekland. 
Det var nu som det berömda slaget vid Maraton
stod år 490 f.Kr. 

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20
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Persiens (Irans) historia: Akemenider (Persiska riket) 648-330 f.Kr.  

År 522  f.Kr

Översikt Levantens historia.
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Översikt Indiens historia.

I Jerusalem väckte Alexanders segrar över 
perserna bestörtning. Man hade under två 
hundra år varit ett gott lydfolk under Persien. 
Men Jerusalem lät sig underkuvas utan motstånd.
Alexander brydde sig föga om de interna 
stridigheterna i de erövrade områdena.

Gaza gjorde motstånd och lät sig ej frivilligt 
ockuperas. I Gaza fanns en stor arabisk här med 
tio tusen soldater. Gaza föll efter belägring och 
motståndarna nedgjordes nästan totalt.

Alexander i Jerusalem.

Alexander drog vidare in i Egypten där han 
mottogs med välvilja efter persernas förtryck.
I Egypten grundade han Alexandria vid 
Medelhavet. Staden kom att bli en kosmopolitisk 
världsmetropol.
Efter en tid i Egypten vände Alexander österut och 
lade ett enormt område under sig. Hellenismen 
kom att råda i östra Medelhavet.

Alexander den store besegrade perserna.
Alexander den store kröntes till kung av 
Makedonien år 336.
334 gick Alexander över sundet mellan Grekland 
och Turkiet. Snart nådde Alexander östra 
Medelhavets länder.
Vid Issos slog Alexander år 333 perserkungen 
Dareios III.

Dareios III och slaget vid Issos.

Städerna Byblos, Sidon och Berytos gav sig för 
Alexanders styrkor.
Staden Tyrus lät sig inte underkuvas och 
belägrades i sju månader av de makedonska  
styrkorna.  Motståndet från Tyrus medförde att 
omkring åtta tusen människor massakrerades 
efter nederlaget. Resten av Tyrus befolkning på 
omkring trettio tusen såldes som slavar.
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Översikt Indiens historia.

Seleukiderna erövrade Syrien 312.
Seleukiderna sökte sig västerut mot Medelhavet. 
Det ledde till mängder av bataljer. 
Under perioden 274-168 rådde sex stora krig 
mellan ptoleméerna och seleukider om de syriska 
områdena.

Elefanter deltog ofta i krigen.

Staden Antiokia anlades.
Antiokia ligger vid floden Orontes i en mycket 
gammal historisk omgivning.

Antiokia blev seleukidernas huvudstad. 
Seleukos var en av Alexander den stores 
generaler. Han var den som fick absolut största 
delen av imperiet efter Alexanders frånfall.
Seluekos nöjde sig inte med arvet utan erövrade 
också större delen av nuvarande Syrien. Det var 
här Seleukos grundade Antiokia som huvudstad år 
301.

Seleukos avbildad.

Strider om gränsdragningar i Syrien.
Alexander den stores imperium hade delats  
mellan fyra generaler efter Alexanders död 323.
I området i dagens Syrien kom det att råda strider 
mellan de tre makthavarna som tidigare varit 
generaler i samma armé under Alexander.

I nästan tjugo år förflyttades gränserna framåt och 
tillbaka. 
Till slut var det seleukidiska stora riket som kunde 
expandera. Seleukiderna hade gjort uppgörelse i 
öster med indiska riken och fått hundratals 
elefanter för att användas i krigsföringen.
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Översikt Indiens historia.

Egypten erövrade kuststräckan till Syrien.
Ptolemaios I  som härskade i Egypten lade beslag 
på Judéen, Samarien och Fenicien med omnejd år 
301. Ptolemaios I ville komma åt Syrien för att 
skydda sig för anfall norrifrån.

Med erövringen öppnades vägarna för judar att 
flytta till den nya metropolen Alexandria som var 
dåtidens mest kosmopolitiska stad. 

Seleukiderna erövrade Palestina.
Egypten hade lagt beslag på Palestina med omnejd 
år 301 för att skydda sig mot anfall norrifrån.
Seleukiderna var dock den vekligt starka makten i 
området. Selukiderna behärskade Syrien och 
omkring år 200 fortsatte man expansionen med 
att erövra området kring Palestina.

Seleukidernas konung hette
Antiochus I Soter.

Seleukiderna anlade staden Apamea.
Seleukiderna var framgångsrika och hade resurser 
att skapa stora anläggningar.
Kung Seleukos I grundade en stad vid floden 
Orontes i Syrien och döpte staden efter sin fru 
Apamea.
Staden befästes med försvarsmurar och 
utsmyckades med kolonner. Apamea blev ett fäste 
för de seleukidiska kungarna.

Apamea
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Översikt Indiens historia.

Egypten förklarade krig mot seleukiderna.
Ptolemaierna i Egypten och seleukiderna var 
arvriken efter Alexander den store. Dessa makter 
kom ständigt att ligga i fejd med varandra.
År 170 förklarade Ptolemaios VI krig för att få 
delar av Palestina.

Men den strategiske Antiochus IV som var kung i 
seleukidriket drog in i Egypten och krossade alla 
fientliga styrkor.
De båda kungarna möttes personligen och 
Egypten fick avstå från sina anspråk.

Seleukiderna belägrade Alexandria.
Antiochus IV belägrade den 
viktiga staden Alexandria år 
168. Han krävde att Cypern 
skulle ingå i hans rike. 
Dessutom krävde Antiochus IV 
att delar av nildeltat också 
skulle övergå till seleukiderna. 

Mötet mellan Antiochus IV och Laenas.

Men romaren Laenas sändes till Alexandria för att 
omtala att romarna nu besegrat Makedonien och 
var redo att tåga mot seleukiderna.
När Laenas mötte Antiochus IV utanför Alexandria 
ritade Laenas en ring kring dem. I ringen tvingades 
Antiochus IV läsa Roms villkor och godkänna dem. 
Belägringen upphörde.

Freden i Apameia.
Omkring år 200 låg Seleukidriket och romarriket i 
ständig fejd om makten i östra Medelhavet.
Seleukiderna hade en mäktig och skicklig konung i 
Antiochus III ”den store”.  

Antiochus den store försökte tränga allt längre 
österut i nuvarande Turkiet. Där mötte han det 
expanderande romerska riket och förlorade två 
viktiga bataljer vid Termopyle och Magnesia.
Romaarna hade två allierade i Pergamon och 
Rhodos.
I freden 188 tvingades Antiochus
den store att dra en snäv gräns 
vid Taurusbergen i dagens östra 
Turkiet.

Antiochus III den store
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Översikt Indiens historia.

Mackabéerupproret i Juda.
Isarel var ockuperat av seleukiderna. Konung 
Antiochus IV krävde år 167 att alla folk skulle 
tillbe en och samma gud. I Jerusalems tempel 
skulle man också tillbe Jupiter mm.
Direktivet ledde till förtvivlan hos judarna. 
Vid en tillbedjan, till en för judarna främmande 
gud i templet i Jerusalem, stack juden Mattatias
ett svärd i böneförrättaren. Det ledde till ett 
inbördeskrig. Mattatias flydde upp i bergen och 
anhängare anslöt sig.

Mattatias med svärdet.

Mattatias avled snart och Judas Mackabeus
övertog ledningen för upproret som därmed bär 
namnet ”mackabéerupproret”.

I Bibeln skildras otäcka händelser i upproret som 
också åskådliggjorts på konstverk. 

Lysias som hade efterträtt Antiochus IV lyckades 
kväsa upproret efter en belägring av Jerusalem. 
Judarna uppnådde ganska goda villkor.

Antiochus IV plundrade templet i Jerusalem.
Under tiden som Antiochus IV var i Egypten och 
belägrade Alexandria uppstod tumult om templet i 
Jerusalem. En avsatt överstepräst angrep templet 
med tusen anhängare.
Antiochus var på återtåg till sin huvudstad Antiokia 
och passade då på att intåga i Jerusalem.

Antiochus IV plundrar templet i Jerusalem.

Templet i Jerusalem innhöll mängder av skatter 
och klenoder.
Antiochus IV roffade åt sig mängder av värde-
föremål och för judarna heliga klenoder.
Ett hat uppstod mellan ockupanten seleukiderna
och det lokala folket som kom att leda till stora 
bekymmer. 

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000
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Översikt Levantens historia.
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Översikt Indiens historia.

Demetrios intog Jerusalem.
Mackabeus avstyrde upproret och bad Rom om 
hjälp. Detta ledde till ett långvarigt vänskapsför-
hållande mellan judarna och Rom.

Demetrios samlade dock en stark armé och intog 
Jerusalem år 160. 
Mackabeus tvingades fly upp i bergen där han 
avled. Mackabeus bröder flydde till staden Petra 
där nabatéerna härskade. 

Egypten återerövrade Palestina.
Det stora seleukidriket hade kraftigt reducerats i 
de östra delarna genom parthernas expansion.
I seleukidrikets huvudstad Antiokia härskade 
Demetrios I.
Romarna hade stort inflytande. Romarna 
utnämnde en kusin till Demetrios som ståthållare. 
Inbördeskrig kom att råda i två år.

Demetrios besegrades och avled i ett slag. 
Ny härskare blev Alexander Balas.
Under den svage Alexander Balas kunde Egypten 
succesivt roffa åt sig allt mer land ända upp till 
Antiokia.   

Demetrios I Soter kung hos seleukiderna.
Seleukiderna hade makten över större delen av 
Levanten. Rom försökte år 161 inskränka makten 
genom att bränna seleukidernas fartyg och borra 
dem i sank. Samtidigt förstördes krigsförråd och 
hälarna skars av på krigselefanterna.  
Oroligheter uppstod och den romerske överbefäl-
havaren dödades.

Demetrios var son till 
Kung Antiochus V och 
var utlämnad som 
gisslan i Rom. 
Demetrios lyckades 
fly och kom till Tripolis 
där han blev utropad 
som ny kung för 
seleukiderna.

Demetrios utmanade 
det romerska väldet 
genom att bland annat 
stödja ett försök att 
avsätta Judas 
Mackabeus som 
tidigare lett mackabéer-
upproret och fått en 
bra uppgörelse med Rom.

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

År 161

Översikt Levantens historia.

161 f.Kr 160 f.Kr 150 f.Kr



Översikt Indiens historia.

Jerusalem blev fritt år 142.
Jerusalem hade haft en särställning under 
ockupationen av seleukider.
Genom översteprästen i Jerusalems tempel 
styrdes staden.

En av de sista ättlingarna till mackabéerna var 
Simon Backameus. Han lyckades år 142 frigöra 
regionen kring Jerusalem från tribut till Antiokia. 
Därmed kan man betrakta att Juda rike åter 
uppstod efter 25
års krig.

Hasmonéerna i Juda rike.
Judarna i regionen kring Jerusalem fick under 
seleukiderna ett ganska fritt självstyre under 
perioden 140-116.
Hasmonéerna var ättlingar till mackabérna som 
tidigare gjort uppror. 
Under hasmonéerna expanderade Juda rike åt alla 
håll vilket naturligtvis ledde till konflikter med 
grannarna. Egypten intog bland annat Galiléen 
efter att judarna försökt inta Gaza och Akka.

Alexander Jannai var kung i Juda rike. Han var inte 
omtyckt. Uppror utbröt men Alexander slog ned 
det. Dessutom lät Alexander fängsla 800 rebeller 
och korsfäste dem i Jerusalem efter att han låtit 
avliva rebellernas hustrur och barn. En händelse 
som åskådliggjorts i många skildringar.

Esséerna flydde till Qumran.
Esséerna var en sekt som levde asketiskt med 
inslag av mysticism.
De bosatte sig ensligt i bergen runt Masadaklippan
nära Döda havet.

Qumran

Det är i Qumran som man hittat dödahavsrullarna 
där bland annat Jesajas budskap finns nedtecknat.
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Översikt Levantens historia.

151 f.Kr 142 f.Kr 140-116 f.Kr



Persiens (Irans) historia: Partherriket 250 f.Kr-226 e.Kr. 

År 1000 f.Kr år 0                 

Partherna anlade en ny huvudstad vid floden 
Tigris. Det var Ktesifon som antas ha varit 
världens största stad under åren 570-637 e.Kr.
Staden var emellertid gammal och omnämns 
redan i Bibelns Gamla Testamente.

Lämningar talar ett entydigt språk om Ktesifons forntida 
prakt.

Jerusalem belägrades.
I den syriska regionen härskade Antiochus VII. 
Kring Jerusalem hade ett fritt Juda rike uppstått år 
142. 
Antiochus VII ställde krav på tribut från Juda. När 
svaret blev nej tågade Antiochus med en armé 
mot Jerusalem och belägrade staden. 

Efter tre års belägring tvingades Jerusalem ge upp. 
Judarna avkrävdes sina vapen och var tvungna att 
ge årlig tribut. En efter omständigheterna mild 
uppgörelse.
Senare kom judarna att deltaga tillsammans med 
Antiochus i fältslag mot partherna. 

Partherna expanderade.
I östra delen av nuvarande Iran levde partherna
som nomader. De hade övergått till fasta 
bosättningar och blev dominerade i regionen.  
Flera uppror hade gjorts under Darius I. 

År 139 f.Kr sammandrabbade seleukiderna med 
partherna i en drabbning som betraktas vara 
avgörande för undergången av den seleukidiska
dynastin. Partherna expanderade snabbt in i 
kärnlandet av Persien.

Partherna kom att dominera perserområdet i 
nästan 500 år. 
Inte minst kom romarna att ständigt stå i strid 
med partherna.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20
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År 139

Översikt Levantens historia.

139 f.Kr 139 f.Kr 134 f.Kr



Översikt Indiens historia.

Armenien ockuperade Syrien.
Armenien hade sitt kärnland runt Vansjön.

Under 100-talet var det seleukidiska riket 
hopträngt så att man kallade sig ”kungar av 
Syrien” och pressades från omgivningen.
Armenien fick i kung Tigran den store en kraftfull 
härskare. Tigran expanderade sitt rike åt alla håll 
och intog också Syrien under åren 83-69.

Romarna skapade provinsen Syria.
Hela kusten i dagens Syrien annekterades av 
romaren Pompejus år 64. Han utnämnde området 
som provins under namnet Syria.
Antiokia utgjorde Syrias huvudort.
Därmed var seleukidriket till ända.

Pompejus

Damaskus erövrades av nabatéer.
Det seleukidiska riket led mot sitt slut. Inbördes 
strider och omgivande aggressiva grannar 
styckade återstoden av det tidigare mäktiga 
seleukidimperiet.

År 85 erövrade nabatéerna Damaskus.
Nabatéerna är mest kända för den berömda 
staden Petra sydost om Döda havet.   

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

År 85

Översikt Levantens historia.

85 f.Kr 83-69 f.Kr 64 f.Kr



Översikt Indiens historia.

Pompejus erövrade Palestina.
Stridigheter rådde mellan sönerna till kungen i 
Judéen. 
Romarna ingrep och ockuperade Judéen.
Jerusalem gav upp efter tre månaders belägring.
Romarna beträdde tempelberget och gick in i de 
allra heligaste delarna av templet. Detta var en 
oerhörd förbrytelse.

Med Jerusalems fall var hasmonéernas välde i 
Juda rike slut. De områden som hade erövrats 
återlämnades i stort. Särskilt blev städerna vid 
Medelhavet fria.

Ständiga uppror i Palestina.
Romarna behärskade mer eller mindre  hela 
Medelhavet. Riket var enormt.

Flera försök gjordes i Palestina att göra sig fria från 
Rom. Bland annat fick Marcus Antonius rycka in 
och kväsa oroligheter.
Judendomen var en uråldrig religion som skilde sig 
avsevärt från andra områden som Rom hade 
erövrat.
Crassus som ingick i triumviratet i Rom var ett tag 
överbefälhavare i Palestina. Crassus plundrade 
templet i Jerusalem. Mycket av bytet tros ha 
hamnat hos partherna vid romarnas nederlag vid 
Carrhae år 53.

Apamea anslöt sig till romaren Pompejus.
Romaren Pompejus hade år 64 övervintrat i 
Antiokia. På väg söderut mot Israel passerade 
Pompujus med sin stora armé staden Apamea.
Den kungliga staden Apamea från seleukiderna
anslöt sig till Rom trots att staden var starkt 
befäst.

Amapea

Pompejus

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

Översikt Levantens historia.

64 f.Kr 63 f.Kr 55 f.Kr



Översikt Indiens historia.

Ceasar mötte Kleopatra.
Kleopatra härskade över Egypten.
Triumviratet i Rom hade avslutats med att Ceasar 
besegrade Pompeius i slaget vid Farsalos. Nu var 
Ceasar den store självhärskaren över Rom.
Ceasar tog sig till Alexandria där han mötte 
Kleopatra. De fick ett barn tillsammans i sonen 
Ceasarion.

I besöket i Aleandria blev Ceasar och Kleoptara
innestängda av en stor armé som var fientlig mot 
Kleopatra.
Men judarna sände tre tusen man som 
undsättning och allt löste sig. 
Denna hjälp medförde att judarna fick en 
särställning i det romerska imperiet. 

Cassius tog makten över Palestina.
Ceasar mördades år 44 i den kända händelsen i 
Rom där Brutus och Cassius deltar.

Mordet på Julius Ceasar

Cassius for efter dådet till Palestina där han hårt 
beskattade alla och allt. Dessutom sålde Cassius 
tusentals människor till slaveri.
Med indrivningarna av skatt uppstod oroligheter 
och uppror i regionen Juda. 

Slaget vid Carrhae.
Romarna led ett av sina absolut största nederlag  
mot partherna år 53 vid Carrhae. Carrhae hette 
tidigare Harran.

Carrhae

Crassus som ingick i triumviratet med Ceasar och 
Pompejus dog i drabbningen. Så gott som hela den 
romerska armén förintades.
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År 53

Översikt Levantens historia.
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Översikt Indiens historia.

Marcus Antonius plundrade Palmyra.
Den rika handelsstaden Palmyra plundrades av 
romaren Antonius år 41.
De förmögna invånarna övertog romerska seder,  
namn och kultur.

Palmyra

Marcus Antonius

Partherna invaderade Syrien med omnejd.
Rom hade lagt under sig hela området i östra 
Medelhavet. I Syrien hade man etablerat ett 
högkvarter i Antiokia.

Romarna hade stort besvär med partherna i öst. 
År 40 trängde partherna in  i medelhavsregionen 
och lade under sig stora delar av området. 
Men den romerske generalen Ventidius lyckas slå 
tillbaka och återerövra området.

Marcus Antonius i Palestina.
Octavius, senare vid namn Augustus, och Antonius 
besegrade Pompeius och Crassus i slaget vid 
Fillippi år 42. Både Pompeius och Crassus begick 
självmord efter förlusten.

År därpå kom Antonius till Palestina. Han lät frige 
alla de slavar som Crassus hade sålt.
Efter att ha vistats i Antiokia for Antonius till 
Egypten och Kleopatra. Antonius blev hänförd av 
Kleopatra och föll direkt i hennes famn.
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Översikt Levantens historia.
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Översikt Indiens historia.

Herodes var till en början inte populär hos folket. 
Men det uppstod hungersnöd och Herodes kunde 
importera säd från Egypten tack vare sina goda 
relationer med romarna som styrde Egypten.
Herodes hade förskjutit flera söner på grund av 
deras strävan att överta makten. Det gick så långt 
att sönerna blev anklagade för försök till fader-
mord. Herodes ledde själv rättegången i 
nuvarande Beirut, som ingick i riket. Rättegången 
ledde till dödsstraff och verkställdes omedelbart.
Romarna delade det judiska riket efter Herodes 
död.

Herodes byggde om templet i Jerusalem och lät 
genomföra andra stora byggprojekt. Bland annat 
byggde han staden Cesarea vid Medelhavet. I 
Cesarea byggdes också en stor teater.

Fredfördrag mellan romare och parther år 20.
Antonius försökte år 36 f.Kr återta Syrien men 
misslyckades. Han låg i konflikt med Octavianus 
och flydde till Kleopatra i Egypten. Den berömda 
kärleksaffären uppstod.

Fler försök gjordes att återerövra Syrien men 
misslyckades.

Till sist gjordes ett fredsfördrag med kejsar 
Augustus år 20 f.Kr. Gränslinjen skulle gå vid 
floden Eufrat.

Herodes blev kung i Judéen.
Partherna tillsammans med upproriska judar hade 
intagit Jerusalem med omnejd år 40.
Herodes den store hade flytt till Egypten och där 
mött Octavianus och Antonius. Herodes blev väl 
mottagen och en romersk armé ställdes till 
förfogande för att återerövra förlorade områden 
kring Jerusalem.
Återerövringen lyckades och Herodes utsågs till 
konung i Jerusalem med kringliggande områden. 
Även delar av Syrien ingick i domänerna.

Herodes lyckades ha ett gott förhållande till 
romarna under sin regeringstid. Herodes dog år 4 
och deltog därmed inte i barnamorden i Betlehem 
som beskrivs i Bibeln. Istället var det  hans son 
Herodes Antipas som då regerade.
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Översikt antikens historia: Kejsartiden i Rom börjar med Augustus 44 f.Kr – 14 e.Kr

År 44 f.Kr år 14 e.Kr

Antonius och Kleopatra begick självmord.
I ett slag vid Actium år 31 besegrade Octavianus 
Antonius.
Antonius tog sig till Egypten där han fortsatte 
förhållandet med den sköna Kleopatra. 
Augustus for med flottan till Egypten och segrade 
ännu en gång över Antonius.

Antonius och Kleopatra begick självmord år 30.

Skattskrivningen år 0.
En känd händelse under Augustus härskartid är 
Jesu födelse som  beskrivs i Lukasevangeliet.  
Kejsaren hade beordrat alla att skattskriva sig.

Händelsen innebär att vår tideräkning börjar vid 
denna tidpunkt. Ibland framförs att 
skattskrivningen skulle ha genomförts år 4 f.Kr.

Augustus blir förste kejsare år 31 f.Kr.
En ny fas inleddes i Roms historia med att 
Augustus utnämndes till kejsare. En benämning 
härlett ur namnet ”Caesar”. 

Som enväldig kejsare började August bygga upp 
riket efter de fasansfulla inre striderna.  Släkter 
hade utraderats, armén var sliten, infrastrukturen 
söndertrasad osv. Stabilitet uppnåddes och Roms 
förvaltning blev effektiv. Ett grundsystem som 
medförde att Rom kunde bestå i mer än 400 år.

Andra triumviratet 
år 44 f.Kr

Brutus besegras vid 
Filippi år 42 f.kr

Antonius besegras 
vid Actium år 31 f.Kr

Augustus blir förste 
kejsare år 31 f.Kr

Skattskrivningen
år 0.

Katastrof vid neder-
laget i Teutoburger-

skogen år 9 e.<Kr

År 20

Översikt Levantens historia.

31 f.Kr 30 f.Kr 0 f.Kr



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Romaren Germanicus dog i Syrien.
Germanicus var 
adoptivson till 
kejsare Tiberius
i Rom.  
År 19 besökte 
Germanicus Syrien 
och dog en plötslig 
död. 

Troligen blev han 
förgiftad av 
guvernören i Syrien. 
Misstankar fanns att 
kejsaren själv hade 
givit guvernören i 
uppdrag att döda 
Germanicus vilket 
skakade hela kejsar-
dömet.
Germanicus var en 
mycket framgångsrik 
och poplulär general. 
Kanske kände sig 
Tiberius hotad.

Paulus spred kristendomen.
Som romersk ämbetsman 
hade Paulus ansvarat för 
många förföljelser av de 
kristna. Han lystrade då 
till namnet Saul. Bland 
annat deltog Saul i 
avrättningen av Stefanus
år 33. Stefanus blev den 
förste martyren.

Paulus missionsresor

Sauls omvändelse på väg till Damaskus år 32 (35?) 
är berömd. Via en stark uppenbarelse antog Saul 
kristendomen och bytte då namn till Paulus.
Paulus spred kristendomen via omfattande resor i 
hela östra Medelhavet.

Jesus från Nasaret.
I boken ”Bibeln och arkeologerna” av professor 
Hans Furuhagen förtäljer författaren att det finns 
många historiska bevis på Jesu existens. 
I romerska källor anges bland annat att det fanns 
en väckelserörelse som åstadkom mycket besvär 
för myndigheterna. 
Jesus och hans 
lärjungar vandrade 
runt i Galiléen och 
Judéen, predikade 
och omtalade att 
Gudsriket var nära 
förestående. 
I bergspredikan anges många normativa regler för 
hur människor bör bete sig mot varandra.  
Kärleksbudskapet blev vägledande.

År 33 blev Jesus avrättad 
genom korsfästning 
anklagad för vad vi idag 
närmast skulle kalla 
uppvigling och spridning 
av irrläror.
Korset blev symbolen för 
den kristna rörelsen.

År 0

Översikt Levantens historia.

0-33 e.Kr 19 e.Kr 4-64 e.Kr



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Revolt i Judéen.
Romerska riket var totalt dominerande runt hela 
Medelhavet. I staden Ceasarea i Judéen utbröt 
revolt år 66. En av orsakerna till revolten var att 
skattetrycket hade blivit outhärdligt. 
Revolten spred sig till Jerusalem och andra städer.
Kejsar Nero sände Vespasianus till Judéen för att 
slå ned upproret. Men Vespasianus tvingades 
avsluta kampanjen för att resa till Rom och bli 
kejsare eftersom kejsare Nero hade begått 
självmord år 68. 

Titus river templet i Jerusalem

Vespasianus son Titus blev ny befälhavare för de 
romerska styrkorna i Judéen. Titus belägrade 
Jerusalem i fem månader innan staden kunde 
intagas. Jerusalem skövlades och mängder av 
kultföremål fördes bort av romarna. Det för 
judarna betydelsefulla templet revs. 
Rom blev nytt centrum för kristenheten.

En mindre grupp 
judar som kallades 
seloter drog sig 
undan till 
Masadaklippan där 
de höll ut i flera år.

Vid intagningen av Masadaklippan begick 
seloterna självmord. Ett fåtal återfanns levande.

Masadaklippan med fästningen

Det var vid Masadaklippan vid platsen Qumran
som dödahavsrullarna har återfunnits. 

Bibelns fyra evangelier skrevs.
Evangelierna utgörs av biografier över Jesu liv och 
budskap. För att kunna ingå i  Nya Testamentet 
krävdes att författarna var någon av Jesu lärjungar 
eller att man som stod dem nära. 
Nya testamentet inleds med de fyra evangelierna 
skrivna av de fyra evangelisterna.

Markusevangeliet är äldst och tillkom omkring 
åren 65-70.
Matteusevangeliet skrevs omkring 70-90.
Evangelium enligt Lukas tillkom omkring 75-90.
Johannes var det sista evangeliet skrivet omkring 
åren 90-100. 
Det fanns fler evangelister än de ovan nämnda. 
Thomasevangeliet kom aldrig med i Nya 
Testamentet men nämns ibland som källa.

År 65-130

Översikt Levantens historia.

65-130 e.Kr 66-73 e.Kr 66-73 e.Kr



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Bar Kochbarevolt i Judéen.
Judarna under ledning av Bar Kochba gjorde åter 
uppror. 
Upproret varade i tre år med oerhört brutala 
inslag.

När upproret hade slagits ned av romarna 
förstördes stora delar av Judéen. Mängder av 
judar fördrevs från regionen. Krigsbyten fördes till 
Rom där segerfest firades.

Provinsguvernör över Syria
var den store Hadrianus som 
kom att bli en av de mest kända 
kejsarna. Hadrianus ledde själv
upprorets nedslagning.

Romarna annekterade Armenien.
Kungariket Armenien hade irriterat romarna 
under hundratals år. I det otillgängliga landet var 
det svårt för romerska arméer att få nytta av sin 
skicklighet.
Under perioder 
hade Armenien 
varit storvälde 
som framgår av 
kartan.
Vid tidpunkten 
134 hade romarna
lagt beslag på 
Armeniens 
omgivande kunga-
dömen i sydost. Nu annekterade Rom återstoden 
av Armenien. 

Rom erövrade kungariket Commagene.
Området i Levanten bestod av små kungariken 
omgivna av giganterna Rom och Parthien.  

År 72 lade Rom under sig Commagene och 
inkorporedae kungadömet med Syrien.
Huvudstaden i Commagene låg vid floden Eufrat 
och hette Samosata. Även denna stad har mycket 
hög ålder.

År 72

Översikt Levantens historia.

72 e.Kr 132-135 e.Kr 134 e.Kr



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Partherna invaderade Armenien.
Återigen uppstod krig mellan romare och parther. 
Armenien som hade införlivats i det romerska 
imperiet år 134 angreps av partherna.
Kriget kom att pågå i fem långa år.
Även stora delar av Syria kom att drabbas av 
kriget.

Partherna var fruktade krigare

Romaren Avidius Cassius ledde de romerska 
trupperna. I slutet på kriget nådde romarna långt 
in i det parthiska imperiet.

Romaren Avidius Cassius i uppror.
Avidius Cassius var en framgångsrik fältherre mot 
bland annat de fruktade partherna. 
År 175 hörde Cassius talas om att kejsare Marcus 
Aurelius var döende och utnämnde sig själv till 
kejsare.
Cassius styrde de romerska provinserna kring 
Levanten. Han fick stöd av Egypten, Syrien och 
andra delar i det östra romerska riket. 

Cassius mötte dock motstånd från lojala kejsar-
trupper. Tilltaget slutade med att Cassius dödades 
och hans huvud sändes till Rom.

Romerska Syria slås ihop med Judea.
Romarna slog ständigt ihop små kungadömen för 
att kunna administrera allt större områden.
Det väldiga romerska imperiet var inte lätt att 
styra. Fastän romarna hade ovanligt välutvecklade 
kommunikationsvägar var avstånd och tid alltid ett 
problem.

Området i Levanten
före sammanslagningen

Under långa perioder
styrdes Levanten från
ett och samma håll
vilket medförde ett
stort kulturutbyte
och folkblandning.

Den nya provinsen
Syria Palaestina.

År 135

Översikt Levantens historia.

135 e.Kr 161 e.Kr 175 e.Kr



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Romarna intog parthernas huvudstad Ktesifon.
Staden Ktesifon var huvudstad i Partherriket. 
Staden låg otroligt vackert strax intill floden Tigris.

Ktesifon omnämns redan i Bibelns Gamla 
Testamente och hade stor betydelse i regionen.
Det anses att Ktesifon var världens största stad 
under perioden 570-630 vilket bekräftar stadens 
betydelse.

Särskilt var palatset i Ktesifon känt för sin 
skönhet.
Romarna intog Ktesifon år 197 och plundrade 
staden.

Sasaniderna plundrade romerska Syria.
De mäktiga sasaniderna trotsade ofta romarna 
som behärskade större delen av Levanten.
Sasaniderna hade en framgångsrik härskare i 
Shapur I kallade ”den store”. 

Shapur I den store

År 252 trängde Shapur in i Syria och mötte en 
romersk armé på cirka 60 tusen man. Ett stort slag 
stod vid Barbalissos som låg strax utanför dagens 
Aleppo.
Sasaniderna besegrade romarna och ingen kunde 
hindra grova plundringar av bland annat Antiokia.

185-254 Kyrkofadern Origines.
Alexandria utgjorde ett 
starkt fäste för den 
kristna rörelsen. Det var 
här som grunden lades 
för många kristna 
livsgärningar.

Alexandria

En av de mest betydelsefulla kyrkofäderna var 
Origenes. Han verkade tidigt i den kristna 
rörelsens tillkomst och anses vara en av de största 
andliga tänkarna. 

Origenes publicerade mer än 2.000 dokument och 
var en synnerligen aktiv debattör och tänkare. 
I skrifterna framhäver Origenes bland annat att 
man inte skall frestas att förklara det oförklarliga 
och att Bibeln skall tolkas allegoriskt. 

År 185

Översikt Levantens historia.

185 e.Kr 197 e.Kr 252 e.Kr



Persiens (Irans) historia: Sasanider 226-650. 

År 1000 f.Kr år 0                 

Drottning Zenobia i Palmyra gjorde revolt.
I Palmyra härskade romaren Odaenatthus som 
var gift med den vackra Zenobia. Maken blev 
mördad år 267 och Zenobia tog makten.
Zenobia lyckades expandera och skapa ett eget 
stort imperium med Palmyra som huvudstad.

Drottning Zenobia och Palmyras imperum

Kejsaren i Rom ingrep och återtog de erövrade 
områdena. Stora drabbningar skedde i trakten av 
Antiokia.

Zenobia fördes till Rom och visades upp i 
triumftåg. Osäkerhet råder om Zenobias öde.
Romarna ödelade det vackra Palmyra.

Många vackra berättelser har tillkommit om 
krigardrottningen Zenobia. Hon beundrades av 
omgivningen som gav henne stor tillit.

Kyrkofadern Athanasios i Alexandria.
Athanasios (295-373) är en av de stora 
kyrkofäderna. 
Han verkade i det 
kristna centrat 
Alexandria.

Fyrtornet på faros i Alexandrias  hamn

Athanasios var biskop och ledande teolog som 
påverkade innehåll och tolkningar av den kristna 
läran.
En strid uppstod mot arianismen. Striden innebar 
kortfattat att man hade olika syn på relationen 
mellan Gud och sonen. 

Athanasios tog upp en 
kraftfull strid mot 
arianismen. En strid 
som kom att återuppstå 
vid flera tillfällen.

Sasaniderna tillfångatog romerske kejsaren.
Sasaniderna innehade 
makten i Persien under 
mer än 400 år. 
Huvudstaden var Ktesifon
vilken också hade varit 
huvudstad för partherna. 

År 260 kunde sasaniderna fånga självaste kejsaren 
av Rom som då hette Valerinaus. Detta var en 
mycket stor händelse vilket skildras i ovanstående 
jättebild huggen i en klippa.
Slaget stod vid Edessa som ligger i östra Turkiet.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

År    6000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000

År  260 ca

Översikt Levantens historia.

260 e.Kr 270 e.Kr 295 e.Kr



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

De stora kappadokierna.
Kappadokien ligger i det 
inre av Turkiet och har 
mycket märkliga bergs-
formationer. 
I detta landskap 
verkade under 300-talet 
tre mycket berömda 
tänkare och förkunnare. 

Baseleios den store (329-379).
Baseleios den store benämns ibland som ”Andens 
teolog” för sina regler om klosterliv och tankar 
om meditation. 
Den liturgi och kyrkoprocedurer som fortfarande 
används av den Ortodoxa kyrkan har kommit från 
Baseleios. Han är en av de största kyrkofäderna. 

Gregorius av Nyzza (335-394).
Gregorius av Nyzza var bror till Baseleios. 
Gregorius skrift ”Den heliga Makrinas liv” är en av 
de mest uttömmande berättelserna om kvinnoliv 
under tidsepoken. Makrina var Gregorius mor och 
förebild. 
Gregorius skrev om
Guds oåtkomlighet
i skriften ”Det
Gudomliga 
mörkret”.

Gregorius av Nazianzos (329-390).
Den tredje berömde kappadokiern var Gregorius 
av Nazianzos. Denne Gregorius upplevde ständiga 
konflikter mellan ett yttre och ett inre liv. 
Trots konflikten blev
han patriark i 
Konstantinopel och kom 
att leda den kristna
rörelsens  utveckling 
under lång tid.
Bland annat ett verk om 
Treenigheten
åstadkom Gregorius.

Kejsare Konstantin gjorde kristendomen till 
statsreligion.
År 313 utlyste kejsar Konstantin trosfrihet och 
kristendomen blev liknande en statsreligion.
Det underlättade avsevärt spridningen av 
kristendomen. 

Kejsar Konstantin

Det romerska riket var utbrett runt Medelhavet 
och det var därmed relativt lätt att ta sig till andra 
delar av riket. 
Kristendomen spreds till  städerna där biskopar 
blev ledande gestalter. Vissa städer blev teologiska 
centra. Alexandria, Antiokia, Rom, Milano, 
Kartago, Konstantinopel är städer exempel härpå. 
Levanten var ett starkt fäste för kristendomen. 
Man skall uppmärksamma att det var under en 
mycket lång tidrymd som spridningen pågick. 
Samtidigt förföljdes de kristna med grymhet. 
Många miste livet och blev martyrer.

År 313

Översikt Levantens historia.

313 e.Kr 330 e.Kr 330 e.Kr ca 



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

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. 
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.

Levanten kom att leva med Konstantinopel som 
ledande kulturbärare. 

Under kejsar Justinianus I  (kejsare 527-565) hade 
det bysantinska 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 ständiga angrepp.

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. 

Konstantinopel blev huvudstad i romerska riket.
Kejsar Konstantin den store flyttade romarnas 
huvudstad från Rom till Konstantinopel år 330.
En händelse som påverkade hela medelhavs-
regionen.

Konstantinopel

Konstantinopel kom att utgöra ”världscentrum” 
under flera århundraden. Kulturen kom att 
influeras av mångfald från öster och väster.

År 330

Översikt Levantens historia.

330 e.Kr 330 e.Kr 330 e.Kr



Översikt männsikorätt: Tidig konst 20000 – 1100 f.Kr..

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Sasaniderna angrep och plundrade Syrien.
År 540 trängde sasaniderna in i Syrien och 
plundrade landet.
Sasaniderna kom tillbaka 23 år senare och 
plundrade Syrien igen under två år.

Illustration av sasanidernas effektiva krigsmaskin.  

Teologen och tänkaren Augustinus.
Genom att kristendomen blev statsreligion i det 
romerska riket kom nya kristna tänkare att 
påverka den rättsliga utvecklingen. 

Den kanske mest berömde av tidiga kristna 
tänkare var Augustinus (354-430). Genom 
Augustinus verk ”Gudsstaten” påverkade kyrkan 
samhällets regelverk i påfallande grad. 

Kyrkofadern Augustinus  åstadkom många  andra 
skrifter. I skrifterna framhölls människokärlek och 
barmhärtighet med stark koppling till samvetet i 
dömande instanser. Detta påverkade lagstiftning 
och dess tillämpande på ett avgörande sätt.    

Tidig konst 1 av 1

År  20000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                    500                   1000                1500             2000
Översikt filosofins huvudströmningar
År  3000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                  500                    1000                1500             2000År 1xxx f.Kr 0              500 e.Kr 1000   1100   1200  1300  1400  1500  1600  1700 1800   1900  2000 

Romarriket delades.
Romarrikets huvudstad hade flyttats till Konstan-
tinopel år 330. Successivt hade riket i praktiken 
delats men år 395 var väldet formellt delat i Öst-
rom och Västrom.
Östrom hade Konstantinopel som huvudstad 
medan Västrom hade Ravenna. 

Östrom kom att kallas Bysans och styras som ett 
eget imperium. Den flerhundraåriga styrningen 
från Rom var avslutad för Levanten.

Levanten kom att allt mer präglas av en kultur 
kring östra Medelhavet.

År  354

Översikt Levantens historia.

354 e.Kr 395 e.Kr 540 Kr  



Översikt männsikorätt: Tidig konst 20000 – 1100 f.Kr..

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Muhammed enade arabstammarna genom 
Islam.
Muhammed bodde i början av 600-talet i Mekka
på arabiska halvön. 
Muhammed kom i strid med de härskande i 
Mekka eftersom han krävde efterlevnad av de 
levnadsregler som Allah hade gett honom.
År 622 tvingades Muhammed fly till Medina.  
Senare kunde han återkomma till Mekka som 
erövrare. Muhammed avled år 632.

Snart hade Muhammeds anhängare erövrat hela 
den arabiska halvön

Kalifatet skapades 630.
De muslimska rikena styrdes av kalifer. Därav 
benämningen ”kalifat”. Ledaren gjorde anspråk på 
både politisk och religiös överhöghet.
Det första kalifatet skapades av Muhammeds 
följeslagare på 630-talet. 

Muslimska styrkor tog Levanten år 632-634.
Under ledning av Abu Bakr kunde snart Palestina 
och Syrien läggas under det arabiska kalifatet.

Guvernör i Syrien 640-661.
De av araberna erövrade delarna i Levanten 
styrdes av en guvernör från Syrien.

Sasaniderna tog kontroll över Levanten.
Bysans kunde inte längre stå emot de mäktiga 
sasanidern. Under perioden 609-628 kom Syrien 
och stora delar av Levanten att lyda under 
sasaniderna.

År 611 plundrade 
sasaniderna Antiokia.

Det bysantinska riket 
lyckades år 628 återta 
makten över större 
delen av Levanten.

Tidig konst 1 av 1

År  20000 f.Kr 2000 f.Kr 1000 f.Kr 500 f.Kr 0                    500                   1000                1500             2000
Översikt människorätt.
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År  609

Översikt Levantens historia.

609 e.Kr 620 e.Kr 630 Kr   



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Sasanidernas rike föll för araberna.
Sasaniderna huvudstad Ktesifon hade fallit för 
araberna år 636. Ktesifon hade ett av antikens 
främsta bibliotek. Biblioteket brändes 
tillsammans de flesta böcker av araberna då islam 
spreds.  

Sasaniderna var utomordentliga krigare och bjöd 
på stort motstånd mot araberna. Sasanidernas tro 
på zoroastrimsen utgjorde en komplicerad fråga 
vid arabernas erövring av det sasanidiska riket. 

År 642 stod ett stort slag vid Nahavand mellan 
araberna och sasaniderna. Araberna segrade och 
det sasanidiska riket föll efter cirka 800 år.

Sasaniderna hade en mycket högtstående kultur. 
Bländande sköna föremål tillverkades med stor 
teknisk skicklighet. 

Föremål från det sasanidiska riket.

Krigsmaterielen
var också mycket
avancerade och
vackert utformade.

Araber i strid med Bysans.
Umar ibn al-Khattab avlöste Abu Bakr som ledare 
för den muslimska expansionen.
År 636 möttes muslimska och bysantinska styrkor i 
ett stort slag vid Yarmuk i dagens Syrien.  Många 
forskare anser att det var ett av de viktigaste 
slagen i historien. Det öppnade väg för den 
arabiska expansionen

Islams spridning i Nordafrika. 
År 639 invaderade 4.000 muslimer Egypten. Inom 
tre år hade hela Egypten erövrats från det mäktiga 
bysantinska riket.
Med en brinnande vilja att sprida den islamska 
läran efter Muhammeds död år 632 erövrades 
hela norra Afrika och större delen av den iberiska 
halvön. 

År 620

Översikt Levantens historia.

636 e.Kr 642 e.Kr 642 Kr  



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Kalifatet under Umayyader dominerade.
Med Islam som religion bredde araberna ut sig 
som en flodvåg från arabiska halvön.

Det började med det Umayyadiska väldet vilket 
också kom att inkludera det persiska området. 
Umayyadernas kalifat varade under åren 661-
750. Damaskus utgjorde huvudstad för 
umayyaderna. 

Sasaniderna i Persien 
gjorde starkt motstånd.  
Det tog tjugo år att 
erövra sasanidernas 
område. 
Inte förrän under 900-
talet konverterade 
de flesta. Persien 
kom att i huvudsak 
få en shiamuslimsk 
inriktning på religionen.

Konstantinopel belägrades av araber.
Araberna trängde in i Anatolien och en mycket 
lång belägring av Konstantinopel skedde 674-678. 
Bysantinerna led av inre splittring men lyckades till 
slut skapa fred år 678.

Islam splittrades i shia och sunni.
I juli månad år 657 stod ett synnerligen viktigt slag 
mellan olika muslimska ledare.

Slaget stod vid Siffin och på vardera sidan var Ali 
respektive Muawiyah ledare.
Det var detta slag som skilde islam på de två 
rivaliserande inriktningarna shia och sunni.

År 657

Översikt Levantens historia.

657 e.Kr 661-750 e.Kr 674-678 Kr   



Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Kalifatet 630-1055

År 630                                                                                                                       år 1055

Umayyadmoskén i Damaskus.
Umayyadmoskén i Damaskus är en av världens 
största och äldsta moskéer. Den kallas också 
”Stora moskén”.

Umayyadmoskén har historiskt haft stor 
betydelse för islam över hela världen.
Före moskén skall en kyrka ha funnits 
innehållande Johannes döparens reliker.
Den store Saladin är begravd i moskén.  

Abbasiderna härskade.
År 750 gjorde abbasiderna uppror och flyttade 
kalifatets huvudstad till Bagdad. Orsaken till 
upproret var inre stridigheter mellan muslimerna. 
I Spanien kvarlevde det umayyadiska kalifatet. 
Abbasidernas kalifat varade till 1258.

Den nya situationen medförde att Anatolien inte 
utsattes för stridigheter från araberna under en 
längre tid. Man upprättade till och med 
diplomatiska förbindelser.

Kalifatet inrättas under 
630-talet. 

Damaskus huvudstad.

Abbasidernas
uppror år 750. 

Bagdad huvudstad.

Klippdomen uppförs 
i Jerusalem under 

690-talet.

Konstantinopel 
belägras flera 

gånger.

Seldjukerna intar  
Bagdad 1055.

År  690

Klippdomen  i Jerusalem.
Under 690-talet uppförde muslimerna den unika 
klippdomen i Jerusalem. Domens siluett 
avtecknar sig än idag på bilder från Jerusalem.

Kulturpåverkan.
Med den arabiska expansionen följde också att 
kultur och vetenskap spreds. Inom medicin, 
matematik,  arkitektur, filosofi m.m. låg araberna 
mycket långt framme.
Araberna förvaltade  också det grekiska 
kulturarvet och spred kunskapen till västerlandet 
som var i kaos efter romarrikets fall.
Våra siffror i västvärlden skapades av araberna. 
Innan dess använde vi de romerska siffrorna.

Översikt Levantens historia.

690 e.Kr 708-715 e.Kr 750-1258 Kr   



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Hamdanider tog makten i Syrien.
Hamdaniderna var en arabisk stam i Irak med 
huvudsäte i Mosul. Guvernören i Mosul hette 
Nasir-ad-Dawla. Han frigjorde sig från 
abbasiderna och kunde också besätta större 
delen av Syrien.

Regionen i Syrien kom att styras från Aleppo.
Under perioden med hamdanidiska dynastin 
utkämpades många slag mot bysantinerna.

Egypten erövrade delar av Levanten.
I Egypten lyckades fatimiderna ta makten under 
perioden 909-1171. Namnet på dynastin lär 
komma från Muhammeds dotter Fatima Zahra.
Fatimiderna expanderade sitt imperium åt alla håll 
och stora delar av Levanten kom från 978 och 
cirka hundra år framåt lyda under Egypten.

Fatimiderna hann med stora byggnadsverk.

Egypten frigjorde sig från abbasiderna.
I Egypten härskade den tulunidiska dynastin under 
tiden 868-905. 
Det var en kraftfull och självständig härskarsläkt 
som både frigjorde sig från abbasidernas välde och 
erövrade delar av Levanten långt upp i Syrien. 

Den tulinidiska dynastin var kortvarig men man 
hann i Kairo bygga en av de mest betydelsefulla 
moskéerna inom islam. Moskén heter Ibn Tulun
Moskén. 

År 878

Översikt Levantens historia.

878 e.Kr 944-1003 e.Kr 978 Kr   



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Mirdasidiska dynastin dominerade norra Syrien 
och Aleppo.
Ytterligare en dynasti dominerade delar av norra 
Levanten under perioden 1024-1080. Det var 
mirdasidiska dynastin. Kartan nedanför visar 
området som dynastin behärskade.

Splittringen i Levanten mellan olika maktkonstel-
lationer har under tidens lopp gjort att det varit 
oerhört svårt att skapa fungerande nationer.

Seldjukerrimperiet övertog kalifatet.
År 1055 besegrade seldjukerna kalifatet och 
erövrade Bagdad. Kalifatet överlämnade den 
världsliga makten till seldjukerna. 

Seldjukerriket (1037-1194) omfattade Iran, Irak, 
Azerbajdzjan och stora delar av Centralasien samt 
Anatolien. Ett väldigt rike som bestod i cirka 200 
år.

Turkfolk.
Seldjukerna var ett turkfolk som kom från 
Centralasien. Vanligen kom turkfolken från de 
enorma stäpperna i Kazakstan och Uzbekistan. 
Färdvägen gick över dalgångarna i de höga bergen 
i Kaukasus alternativt via dagens Afganistan.

Uqaylidiska dynastin erövrade delar av Levanten .
I nordöstra Levanten med delar i sydöstra Turkiet 
och norra Irak fanns en dynasti som var mäktig 
under perioden 990-1096.

Området enligt kartan kallas al-Jazira.
Området styrdes från Mosul i nuvarande Irak.
De nordöstra delarna av Levanten påverkades av 
dynastin under cirka hundra år. 

År 990

Översikt Levantens historia.

990-1096 e.Kr 1024-1080 e.Kr 1055 e.Kr



Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Seldjukerriket 1037-1194. 

År 1037                                                                                                                      år 1194                 

Korsfarare i Levanten.
Första korståget avtågade år 1096. Jerusalem 
erövrades 1099 under fruktansvärda massakrer. 
Under cirka 200 år genomfördes enligt gängse 
uppfattning nio korståg.
Striderna var mycket grymma och oförsonliga.
Den historiska händelsen när Rickard Lejonhjärta 
mötte Saladin i strid har skildrats på många sätt.

Brytning mellan väst- och östkyrkan.
Påven och patriarken av Konstantinopel bannlyste 
varandra år 1054. En brytning som delade den 
kristna världen under drygt 1000 år.
Gränsen mellan den västliga och östliga kyrkan 
kom att gå rätt genom vissa länder på Balkan.

Levanten kom att bli väldigt styrd och påverkad av 
den östliga kyrkan.

Seldjukerna besegrar Kalifatet och 
erövrar Bagdad år 1055.

Får den världsliga makten.

Seldjukerna besegrar Bysans vid 
Manzikert år 1071.

Stora omvälvningar i Anatolien.

År  1055

Slaget vid Manzikert.
Vid orten Manzikert besegrade seldjukerna år 
1071 Bysans i ett väldigt slag. Segern medförde att 
nästan hela Anatolien inlemmades i Seldjukiska
riket.

Manzikert

I slaget deltog bland annat svenska vikingar, 
varjager, som var i tjänst hos kejsaren av Bysans. 
Bysans förlust innebar en etnisk och religiös 
omvälvning i nästan hela Anatolien. 
Det ortodox kristna Bysans hade varit ledande i 
kyrkofrågor med flera kyrkomöten i  bland annat 
Nicea och Konstantinopel.  Detta var en av 
anledningarna till att påven  Urban II så 
småningom uppmanade till korståg, vilka startade 
år 1096.

Översikt Levantens historia.

1054 e.Kr 1071 e.Kr 1096-1290 e.Kr



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Små dynastier växlade om makten i Syrien.
Stor splittring rådde i Levanten. Tillfälliga 
hövdingar tog makten grundad på tillfällig 
vapenmakt och någon karismatisk ledning.
De tillfälliga dynastierna klämdes mellan olika 
härskarmakter

Under åren 1116-1154 styrde Tughagindynastin
Damaskus med omgivningar.
Den zengidiska dynastin styrde Aleppo med 
omgivningar under perioden 1128-1174.

. 

Fristående stadsstater för korsfararna.
Korsfararna etablerade flera fristående stater i 
Levanten.
I norra Levanten och en bit in i nuvarande Turkiet 
etablerades ”Grevskapet Edessa” kring staden 
Edessa.
Runt Libanon med omnejd skapades staten 
”Kungadömet Kilikien”.
Andra stater som korsfararna etablerade var 
”Furstendömet Antiokia”, ”Kungadömet Tripoli” 
och ”Kungadömet Jerusalem”. 

Splittring gentemot korsfararna.
Under 1100-talet var Mellersta östern en kaotisk 
region plågad av motsättningar och krig. Det rådde 
ett permanent tillstånd av anarki.
Länderna hade inga gränser. Legosoldater hyrdes 
in av krigsherrar som främst sökte gynna egna 
intressen. Vid motgångar bytte ofta lego-
soldaterna sida.

Korstågen som börjat 1096 mötte ringa motstånd 
på grund av den inre splittringen i regionen. 
Korsfararna intog Jerusalem år 1099 och skapade 
ett löst sammansatt kungadöme som ungefär 
innefattade dagens Israel, Palestina och Libanon.
I östra Anatolien hade korsfarare upprättat 
fristående grevskap. Staden Edessa med 
omgivning var ett grevskap.

Översikt Levantens historia.

1096-1290 e.Kr 1116-1174 e.Kr 1116-1174 e.Kr



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Segrade mot korsriddarna.
Vid Hattins kulle år 1187 besegrade Saladins armé 
korsriddarna i grunden. Under hösten samma år 
kunde Saladin återerövra Jerusalem. Hela Europa 
blev skakat av nederlaget. 
En ny korsriddararmé skapades under ledning av 
Rickard Lejonhjärta. Rickard besegrade Saladin
strax utanför Jaffa år 1191. Ett fredsavtal kunde 
till sist slutas.

Saladin var mycket human och tolerant mot dem 
han besegrade. Detta i kontrast mot de väster-
ländska korsfararnas beteenden.
Även från väst betraktar man Saladin som unik 
inom humanism och tolerans. 
Levanten med omnejd var enat under ett 
ledarskap. Saladins imperium var etablerat under 
den ayyubidiska dynastin.

Saladins rike splittras.
Saladin och Rickard Lejonhjärta hade slutit ett 
fredsavtal 1191. 

Saladin i möte med Rickard Lejonhjärta

Korsriddarna gav Saladin respit för att bygga upp 
riket under Ayyubiddynastin.
Saladins rike var dock löst sammansatt och svårt 
att administrera. Vid Saladins död år 1193 
splittrades riket mellan hans 17 söner.

Saladin skapade enighet.
Saladin (1138-1193) erhöll gedigen 
erfarenhet av krig efter ett 
inledande fälttåg i Egypten.
Den splittrade regionen 
tog  dock lång tid att ena. 
År 1182 krossade Saladin
Mosulväldet varmed ett
omfattande rike hade 
samlats under Saladins
ledning. 
Saladins framgångar i 
krig och hans rättrådighet samlade befolkningen.
1174 invaderade Saladin Syrien varmed en 
offensiv kunde inledas mot korsfararna.
Saladins välde, Ayyubidynastin, hade makten i 
Syrien till 1260. 

Översikt Levantens historia.

1174-1193 e.Kr 1174-1193 e.Kr 1193 e.Kr



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Gyllene horden plundrade Levanten.
Från Mongoliet upprättade Djingis Khan 
(1162-1227 ca) ett av de största välden världen 
någonsin skådat. 

Via överlägsen militär organisation, snillrikt 
tänkande och stor grymhet lyckades mongolerna 
lägga under sig stora befästa städer med 
tillhörande landsdelar.  

Från Kina till Polen bredde de fruktade krigarna ut 
sig över ofattbart stora områden. Bara från 
Mongoliet till Kiev är avståndet 600-700 svenska 
mil. Dessa sträckor tog man sig på hästar och 
medförde förnödenheter.

I allians med korsfararna invaderade mongolerna 
Syrien år 1260. Ayyubid-dynastin besegrades. 
Aleppo och Damaskus föll i händerna på 
mongolerna.
Samma år lyckades mamluckerna från Egypten 
stoppa mongolerna vid floden Tigris.

På häst tog sig mongolerna fram över vidderna.

År 1204

Latinska riket.
Under fjärde korståget år 1203 intog korsfarare 
Konstantinopel för att erhålla en utlovad belöning 
av  prins Alexios. Men korsfararna ville inte lämna 
ifrån sig staden utan år 1204 bildade man Latinska 
riket. Landet bestod till år 1261 då prins Mikael 
från det bysantinska riket lyckades återerövra 
Konstantinopel.

Korsriddaren Balduin från Flandern kröntes till 
kejsare. En märklig statsbildning upprättades. En 
mängd vasaller bestående av korsriddare fick 
delar av Anatolien.
Ockupationen av Bysans under cirka 60 år 
försvagade Bysans ytterligare inför de kommande 
angreppen. Det kom att starkt påverka den 
politiska utvecklingen i Levanten. Bysans 
motståndskraft var i botten. Sårbarheten från 
yttre fienden var stor.

Översikt Levantens historia.

1204-1261 e.Kr 1260 e.Kr 1260 e.Kr



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Mongolerna plundrade Levanten.
Mongolerna förstörde abbasidernas huvudstad 
Bagdad år 1258. Därmed kom Persien med 
omnejd att inkluderas i det väldiga mongolväldet. 
Det persiska imperiet kallades under den 
mongoliska eran för ”Ilkhanatet”.

Mongolerna trängde på Levanten. 
1281 invaderade mongolerna Syrien men blev 
slagna. Anfallet följdes av stora flyktingströmmar 
till bland annat Damaskus. 
Ytterligare en mongolisk invasion i Syrien kom 
1300-1303. Damaskus ockuperades vid detta 
tillfälle.

Mongolerna var osedvanligt grymma. Många 
miljoner människor tros ha dödats.
Under perioden
förföll stora delar
av det civiliserade
samhället. 
Städer lades i 
smulor och
utplånades.
Slakt av människo-
massor var utbrett.

Under 1330-talet härjade pesten svårt i området. 
Flera av de ledande mongolerna dog av pesten.
Mongoliska riket började sammanfalla. 

Mamluckerna från Egypten tog makten i 
Levanten.
De egyptiska mamluckerna hade lyckats stoppa 
mongolerna vid floden Tigris år 1260. 
År 1268 kunde mamluckerna erövra korsfarar-
staten Antiokia.
Korsfararstaten Tripoli erövrades av mamluckerna
1289.
Den sista korsfararkolonin, som hette Arwad, föll 
för mamluckerna 1302.
Därmed kom mamluckerna att påverka den 
politiska utvecklingen i Levanten till 1516.
-1516-

Översikt Levantens historia.

1268-1516 e.Kr 1281-1302 e.Kr 1281-1302 e.Kr



Persiens (Irans) historia: Timurider (Turk-mongoler) 1370-1507. 

År 1000 f.Kr år 0                 

Det timuridiska imperiet omfattade stora delar av 
centralasien och det vi idag kallar mellanöstern. 
År 1400-1401 invaderade Timur Lenk Syrien. 
Damaskus föll efter 40 dagars belägring med 
katastrofala eftervärkningar.

Efter Timur Lenks död 1507 uppstod maktkamper 
mellan sönerna varefter riket kollapsade. 

Safavider hotade östra Levanten.
En tid av självständighet i Persien inträdde i början 
av 1500-talet genom safaviderna (1501-1736). 
Med denna dynasti fick regionen en shiamuslimsk 
religion som fortfarande dominerar i Iran.

Persien under safaviderna.

I det safavidiska riket ingick stora delar av dagens 
Irak och Turkiet. Dagens konflikter i regionen kan 
ofta härledas till de svåra gränsdragningar som 
råder i regionen. 
Safavidernas imperium hade 
sin storhetstid under Shah Abbas 
den store 1588-1629.
År 1514 stod ett stort slag vid 
Chaldiran mellan safaviderna och
det expanderande ottomanska 
väldet i Anatolien. Ottomanerna segrade och 
gränsen mellan dagens Turkiet och Iran fast-
ställdes där kurdernas befolkning kom att delas 
mellan flera länder.

Timurider i Levanten. 
Dynastin grundades av den beryktade Timur Lenk
(1336-1405). Huvudstaden för timuriderna var det 
sagoomspunna Samarkand.  Efter Timur Lenks död 
var Herat i Afghanistan 
huvudstad.

TimurLenk hade Djingis 
Khan som förebild. Timur
har blivit känd för att vara 
ännu mera aggressiv och 
grym än förebilden 
Djingis Khan.

Timur Lenk spred död och förödelse under 30 års 
erövringar i Levanten. Särskilt utsatta var kristna 
och judar. Men även i Indien och i Persien 
genomfördes massakrer. 

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20
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År  1370-1507

Översikt Levantens historia.

1370-1507 e.Kr 1370-1507 e.Kr 1514 e.Kr



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Stora härförare hos osmanerna.
Osmanerna hade skickliga krigare ledda av 
duktiga strateger. 
En ledare hette Beyazit I (1389-1402) och kallades 
”Blixten”. Han erövrade stora delar av sydost-
europa.
Den störste och mest kände osmanske ledaren 
var Mehmed II (1444-1481) som erövrade 
Konstantinopel år 1453. Han är hjälte i Turkiet än 
idag.

En tredje stor fältherre var Suleyman I ”Den 
store” (1520-1566). Han förde osmanerna långt in 
i Europa där bland annat Ungern erövrades.
Det osmanska väldet skulle bestå i mer än 600 år.

Levanten erövrades av osmanerna.
Konstantinopel var osmanernas huvudstad efter 
erövringen 1453. 
Från huvudstaden kom 
Selim I (1470-1520) mot 
Levanten. Han lyckades 
besegra mamluckerna
vid Marj Dabiq år 1516. 
Levanten låg därmed 
öppen för annektering. 
Selim fortsatte söderut 
och efter slaget vid 
Heliopolis kunde osmanerna tåga in i Kairo som 
Egyptens härskare.
I Kairo avsattes kalifen. Osmanernas härskare 
kallades sultaner och nu tog man också titeln kalif. 
Nu härskade osmanerna också över de heliga 
städerna Jerusalem, Mekka och Medina.

Osmanska riket tog makten.
I Anatolien (Turkiet) fick både seldjuker, 
bysantiner och så småningom osmaner kämpa mot 
mongolerna.
Efter slaget vid Ankara år 1402, där mongolerna 
segrade, vände sig mongolerna  mot Kina och östra 
delen av Asien. 

Osman I (1281-1326) expanderade 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 av ottomanerna. År 1326 föll den viktiga 
staden Bursa i osmanernas händer. Bursa kom att 
bli huvudstad för Osmanska riket.
Osmanerna nådde Marmarasjön omkring år 1320.
Världsstaden Konstantinopel hotades.

Översikt Levantens historia.

1516-1922 e.Kr 1516-1922 e.Kr 1516-1922 e.Kr



År 1000 f.Kr år 0                 

Napoleon erövrade Egypten.
Egypten behärskades av mamluckerna. År 1798 
landsteg Napoleon i Alexandria och kunde snabbt 
lägga beslag på norra Egypten. En seger som så 
småningom ledde till Napoleons karriär till 
kejsare.

Fransmännen fick dock besvär med engelsmän 
och osmaner och tvingades avtåga.
Mamluckerna försökte återta Egypten men 
osmanerna lyckades med hjälp av albaner under 
Muhammed Ali behålla Egypten.
Muhammed Ali utnämndes till guvernör över 
Egypten. Muhammed Ali genomförde en blodig 
utrensning av mamlucker.

Egypten invaderade Levanten.
Egypten var en provins till osmanska riket och 
gjorde uppror 1831. Man till och med erövrade 
Levanten så att städerna Damaskus, Aleppo och 
Antiokia m.fl. kom under egyptiskt välde.

Stormakterna Frankrike och Storbritannien ingrep 
för att de fruktade att det osmanska väldet skulle 
kollapsa och därmed tillåta en rysk expansion. 
Fred slöts och Levanten föll i Egyptens händer.

Afsharider dominerade östra Levanten. 
Safaviderna som härskade i Persien förföll efter 
hand. Några av safavidernas ledare blev 
alkoholiserade. Motsättningar rådde mellan shia-
och sunnimuslimer. Uppror skapade oro. Terror 
och maktkamper upplöste statsmakten.
Under en ovanligt skicklig 
statsman och militär vid namn
Nader Shah (1688-1747) 

kunde dynastin afsharider
(1736-1796) etableras. 
Östra delarna av Levanten 
kom att styras av 
afsahriderna.

Filosofen Konfucius
551-479. 

Filosofen Mensius
371-289. 

Filosofen Xun Zi
298-238 ca. 

Buddhism
år 20

Persiens (Irans) historia: Afsharider, Qajarer (1736-1925).
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Översikt historia före år noll: Egypten 3000 - 500 f.Kr.

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Libanon blev egen provins .
Området kring dagens Libanon hade många 
kristna medborgare blandat med druser och 
islamister.
År 1861 uppstod oroligheter mellan muslimer och 
kristna i Damaskus. Oroligheterna ledde till 
tusentals dödsoffer. 
Frankrike tvingades sända en expeditionskår för 
att skydda befolkningen. 
Ett mutasarrifat skapades i Libanon. Begreppet 
innebar att kristna ämbetsmän fick leda Libanon 
under sultanen i Istanbul. 
Jerusalem blev också ett mutasarrifat år 1872.

Suezkanalen invigdes.
Den första färden genom Suezkanalen gjordes 
1867. Kanalen kom att få oerhörd betydelse 
politiskt och ekonomiskt.

Storbritannien lyckades genom Egyptens 
ekonomiska behov lägga beslag på inflytandet 
över kanalen 1876.
År 1882 började egyptier bygga egna försvarsfort 
kring Alexandria för att söka frigöra sig. 
Britterna slog ned motståndet och hade därefter 
dominerande inflytande i hela Egypten.

Osmanerna återerövrade Levanten.
År 1839 invaderade osmanska trupper Syrien för 
att återta området från Egypten.
Egypten fick stöd av Frankrike och Spanien medan 
osmanerna stöddes av Storbritannien, Ryssland 
och Österrike. En konflikt med stormaktsintressen 
i Levanten.

När osmanerna verkade förlora bombarderade 
Storbritannien Beirut och Sidon från havet. 
Egypten tvingades lämna Levanten. 

Översikt Levantens historia.

1839 e.Kr 1861 e.Kr 1867 e.Kr



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Osmanska väldet föll 1918.
Med stöd av framför allt Storbritannien blev 
Grekland självständigt redan år 1829.
På Balkan var gränsdragningarna mellan 
nationerna ytterst svåra. Flera länder gjorde 
anspråk på områden som ledde till både 
inbördeskrig och krig mellan nyfödda nationer. 
Dessa konflikter lade grunden för de krig som  
uppstod när bland annat Jugoslavien upplöstes  
under 1990-talet.

Första världskriget.
Osmanska riket ställde sig på Tysklands och 
Österrikes sida under första världskriget. Detta 
ledde till en kollaps av hela väldet.
Striderna i och kring Levanten stod främst mellan 
brittiska armén och osmanska riket.
En arabisk revolt gjordes 1915 mot osmanerna 
med löfte från stormakterna om fria arabiska 
stater efter kriget.
Storbritannien och Frankrike delade dock hemligt 
upp mellanöstern mellan sig. 

Från filmens värld är 
det lätt att minnas 
”Lawrence av Arabien”  
där länder i mellersta 
östern befriades.

Från filmen när järnvägen Damskus-Medina sprängdes

Järnvägen Damaskus-Medina byggdes.
För att uppnå en bra förbindelse mellan Istanbul 
och Medina/Mekka byggdes en järnväg mellan 
Damaskus och Medina. Tanken var att nå ända till 
Mekka men första världskriget kom emellan.
Järnvägen till Medina omfattade hela 130 mil. 
Ökenlandskap med bergformationer gjorde 
företaget oerhört svårt fyllt av strapatser. 

År  1908

Översikt Levantens historia.

1908 e.Kr 1914-1918 e.Kr 1914-1918 e.Kr



Översikt Anatoliens (Turkiets) historia: Osmanska riket 1829-1918. 

År 1829                                                                                                                      år 1918                 

Syrien egen stat.
Under åren 1918-1920 löd Syrien under en 
brittisk-fransk militäradministration.
Den syriska nationalkongressen i Damaskus 
utropade sig självständigt i mars 1920. 
Konungariket Syrien blev under kung Faisal I den 
första moderna arabstaten.
I april 1920 fick Frankrike ett mandat vid en 
kongress med segrarmakterna i första 
världskriget att styra Syrien.
Franska trupper ockuperade Syrien. Lokala uppror 
förekom hela tiden.

Egypten blev ett eget kungarike.
Efter först världskriget ockuperade Storbritannien 
Egypten för att säkra Suezkanalen och de 
investeringar som gjorts i kanalen.

1922 blev Egypten självständigt och de flesta 
trupperna från Storbritannien lämnade landet. 
Det engelska inflytandet förblev starkt tills 1953 
då Egypten blev republik.

Osmanerna lämande Levanten.
De sista osmanska trupperna lämnade Damaskus i 
oktober 1918.
Efter 623 år föll det osmanska riket. Upplösningen 
av väldet  ledde till flera grymma krig mellan 
frigjorda stater avseende gränsdragningar.
Efter första världskriget stod Anatolien under 
kontroll av Storbritannien och Frankrike.  
Istanbul och andra stora städer var belägrade av 
segrarmakterna från kriget.

Mustafa Kemal Pasha (Ataturk) 1881-1938.
Republiken Turkiet bildades 1923. Ankara 
utnämndes till huvudstad.
Mustafa Kemal Pasha  
blev den förste 
presidenten. Han har 
fått tilläggsnamnet 
”Ataturk” vilket betyder 
”Turkarnas fader”.
Mustafa Kemal Pashas 
namn används med stor 
respekt och vördnad i 
det moderna Turkiet. De 
principer som han byggde 
riket på hålls som riktlinjer 
som inte kan ändras.

Grekland blir 
självständigt 1829.

Flera länder blir självständiga både på 
Balkan och i Afrika.

Osmanska riket 
faller efter första 

världskriget.

År  1914-1918

Översikt Levantens historia.

1918-1923 e.Kr 1920 e.Kr 1922 e.Kr



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

År 8000 f.Kr år 7000 f.Kr

Jordanien egen stat.
Efter osmanska rikets slut förvaltade 
Storbritannien den region som idag heter 
Jordanien.
1946 blev Jordanien en egen stat.

Staten Israel bildades.
Andra världskriget var slut. Många judar hade sökt 
sig till Palestina.
1948 utropade judarna sin egen stat – Israel.

Syrien, Egypten, Irak, 
Jordanien och Libanon 
deklarerade krig mot 
Israel. 
Kriget ledde till stora 
flyktingströmmar.

Syrien blev fritt.
Ett självständighetsförslag godkänndes 1936 men 
hann inte träda i kraft på grund av andra 
världskriget.
Till 1941 stod Syrien under Vichyregeringens 
regentskap. Samma år invaderade britter och fria 
franska styrkor Syrien.
Republiken Syriens självständighet erkändes 1941 
av den fria franska exilregeringen. Först 1946 hade 
samtliga franska trupper lämnat Syrien.

År  1941

Översikt Levantens historia.

1941 e.Kr 1946 e.Kr 1948 e.Kr


