
Riktigt gammal historia Hi B kurs.

Ett litet tidsperspektiv.

Jorden är ca 5000 000 000 år gammal.
Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens 
historia alltså
Mänsklig aktivitet, alltså att vi har använt redskap, jagat etc kan 
beläggas att det har pågått i ca 400 000 år. Vilket är 0,0008% av 
jordens historia. 
Den äldre stenåldern, alltså när vi jagade, bodde i grottor, var 
nomader, använde stenverktyg pågår till ca år 7 000 fkr. I ca 400 000 
år alltså, eller 13 000 generationer.
Från ca 7000 fkr så blir människan jordbrukare, detta är den i 
särklass största revolutionen i människans historia. Ca 2,25% 
(9000/400 000) av mänsklighetens historia har vi varit jordbrukare. 
Av människoapans historia är detta 0,0018%.

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. 
Utmärkande för en civilisation är:

- Statsapparat
- Ekonomiskt utbyte
- Religion
- Språk

I ca 5000 år har vi alltså varit ”civiliserade” någonstans på jordklotet, 
detta är ca 5000/50 000 000 = 1/10 000 av mänsklighetens historia. 
0,0024 h av ett dygn, 0,144 minuter alltså 8,64 sekunder om hela 
mänsklighetens historia motsvarade ett dygn.

Vi ska titta på två stycken betydelsefulla civilisationer

Mesopotamien:
Egypten:

Vi ska även titta lite på Israeliternas historia.



Vi börjar med Mesopotamien.

Tidslinje:
Ca 3000 fkr Sumerer tar makten i området mellan Eufrat och Tigris
Ca 2600 fkr Kulturen sprids till området i Mellanöstern.
2331 fkr Sargon fångar Sumerriket och flyttar huvudstaden, skapar riket 

Akkad.
1792 fkr Hammurabi härskare i området.
1595 fkr Hittiter och Kassiter förstör riket.
Ca 1200 fkrAssyrierna erövrar området.
612 fkr Babylonierna gör uppror och kastar ut Assyrierna
539 fkr Perserna besegrar Babylonierna och tar makten i området.

Mesopotamiens Historia.

Betyder "landet mellan floderna".

Förhistoria:
Semitiska stammar lever nomad liv i områdena kring dagens Bagdad.
Språkbaseradgrupp, idag Arabiska, Hebreiska.

Ca 3000 fkr har Sumererna etablerat ett antal städer i södra Mesopotamien. 
De geografiska läget är helt avgörande för valet av bosättning.
Byggnader i lera.

Påverkat mycket av senare civilisationer.
Skriften utvecklas här, från teckning till symbol. praktisk
användning
Skolor 
Matematik, siffrans placering ger ett värde. 

17 ger sjutton t ex. Andra siffror, våra är arabiska.
Medicinsk kunskap. 

Gudabilden, polytheism, med ”mänskliga gudar”
Skapelsemyten, ur havet kom himmel och helvete och de födde Guden 

Enlil.  De första som ställer frågan hur började allt det 
här?

Första Episka litteraturen, Gilgamesh-eposet.

Sumerisk samhällsstruktur:
Prästerskapet har en centralroll i styrandet av landet.
En typisk stad har ett tempel i mitten och hus runet.
Prästen ska tolka gudarnas vilja.
 Komplex samhällsstruktur:

Medborgare indelade i fyra kategorier:
Adel, fria klienter till de adliga, vanliga och slavar.



Adel utgörs av prästerskap och kungens närmaste.

Kungen väljs först men med tidens gång så blir kungaväldet ärftligt.

Vanliga medborgare kan sälja sitt land.

Slavar kan säljas, och man kan bli slav i tre år om man är i skuld till 
någon, man kan också köpa sin frihet.

Spridandet av kulturen:
Detta är viktigt för att det påverkar Egypten, Grekland och även oss i 
längden.

Liksom Romarna impade de på grannarna.

Riktig Historia:

År 2331 fkr erövrade Saragon det Sumeriska riket.
Han flyttade huvudstaden till Akkad. 
Saragon är den första världserövraren, och han tar i sig an att erövra stora delar 
av mellanöstern och främförallt syrien, egypten och delar av dagens Israel.

Vem bryr sig? Detta gör att kulturella och ekonomiska band byggs 
mellan områdena, vilket kommer att göra att Egyptier 
och Greker kommer att härma myter, sno vetenskap etc 
etc.

Saragons rike går under på ett par generationer.

Nästa folk som enar området är Babylonierna.
Även dessa ett semitiskt folk som slår sig ner och bygger staden 

Babylon.
Babylonier är mset handelsmänm.

Bidrag till historien 
Kung Hammurabi 1792-1750 fkr.
Mest känd för Hammurabis Lagar. Öga för öga.

I dessa lagar kan man läsa ut mycket om livet i området.
Det blir ju inte lag om det inte behövs.

Lagar om läkare, sex, hustrur etc.
Rika straffar straffas mildare än fattiga.
Kvinnlig hemgift.
Hårda straff om man slarvar med 
konstbevattningen.
En man kan sälja sin fru och barn



Patriakaliskt samhälle. 
”Min fru är i templet, min dotter är vid floden och själv 
förgås jag av hunger”

Ca 1595 går Babylonien under, ett annat folk invaderar, Kassiter och Hittiter. 
Viktiga är att de bevarar Babylonsk kultur, språk skriv konst etc..
Hittiter är också först med Järnverktyg vilket ger en väldig militär makt. 

Ca 1200 fkr går Hittiterna under, mest beroende på att Brons har börjat 
användas av andra civilisationer.

Ca 1200 fkr erövrar Assyrierna området.
Propaganda eller ej, men detta folk beskrivs som ytterst grymt.
Militärdiktatur.
Erövrade städer visades ingen barhärtighet.
Assyrierna byggde vägar för att binda samman sitt rike, och snabba 
upp soldaterna.

Byggde en ny huvudstad i Nineveh. Ca 22000 lertavlor finns kvar 
som världens första bibliotek.

År 612 fkr reser sig staden Babylon emot Assyrierna. De lyckas inta och förstöra 
Nineveh.
Segrarna delar upp det assyriska riket. 

En av de mest kända kungarna är Nebukadnezzar. 
Han återuppbygger Babylon
Bygger Babylons Hängande Trädgårdar, ett av jorden åtta 

underverk.
Framstående inom Astrologi och Astronomi.
Deras år hade 365 dagar, exakt så när som på några minuter.

År 550 fkr tar Perserna under kung Cyrus över området.
Persena bygger upp ett jätterike, från dagens Afghanistan till 
Turkiet, från Rumänien till södra egypten.

Religiöst är Perserna mest banbrytande för kristendomen.
Zarathustra förutspådde jordens undergång, de som följt 
den onde makten Ahriman, skulle drabbas. De fäöljt den 
goda skulle klara sig.
Helig bok Zend Avesta.
De tror alltså på en Domens dag, en yttersta dag där 
människans individuella val avgör ödet.



Egypten.

Tidslinje:

Period Årtal Betydande händelser
Arkaiska 3100 f kr – 

2660 f kr
Egyptens enande

Gamla Riket 2660 f kr – 
2180 f kr

Byggandet av Pyramiderna

Första 
mellanperioden

2180 f kr – 
2080 f kr

Politiskt Kaos, inbördeskrig.

Mellersta Riket 2080 f kr – 
1640 f kr 

Återhämtning och politisk stabilitet

Andra 
mellanperioden

1640 f kr – 
1570 f kr

Hyksos invasion av området. Smälter in i 
området.

Nya Riket 1570 f kr – 
1075 f kr

Egyptiskt imperium byggs upp, Akhnatons 
reformer av religion och Farao

 


