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Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

• Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

• Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

• Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven! 

• Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt. 

• Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder. 

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00. 

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Läraranvisning 

Titel: SO-Serien Historia Ämnesboken 

Författare: Elisabeth Ivansson, Mattias Tordai 

ISBN: 978-91-47-10388-1 

Innehåll 
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Pedagogiska tips ........................................................................................ 15 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 16 

Generella förändringar av boken 
• Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 

genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

• Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften, i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven.  

• Registret finns efter innehållsförteckningen. 

• De historiska kartorna är beskrivna i ord. Beställ reliefkartor från SPSM order 020-
232300 och använd vaxsnören för att visa de historiska landsgränserna eller 
handelsvägar mm. 

  Afrika Best.nr: 6619 

  Amerika Best.nr: 6627 

  Asien Best.nr: 6622 

  Europakarta Best.nr: 6588 

  Världskarta Best.nr: 6577 

• Tidslinjer har skrivits i en lista med de årtal eller datum som gäller för händelserna. 
Se mer nedan per sida. 
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• Det finns många bildbeskrivningar till bilderna i denna boken. Läs dem nedan i 
detta dokument. 
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Sidspecifika förändringar 

9 

Tidslinje 

  Ca. 170 000 f.Kr. finns den moderna människan Homo sapiens sapiens. 

  Ca. 100 000 f.Kr. sprider sig den moderna människan från Afrika till andra 
världsdelar. 
Händelser: Grottmålningar. 

  Jägarstenålder 20 000 f.Kr. – 9 000 f.Kr. 
Händelser: Stenverktyg tillverkas. 

  11 000 f.Kr. täcker isen nästan hela Norden. 

  Bondestenålder 11 000 f.Kr. – 3000 f.Kr. 
Händelser: 

  11 000 f.Kr. blir hunden husdjur. 

  7 000 f. Kr. metallen koppar börjar användas. 

  3 500 f. Kr. enkla vagnar används i Mesopotamien. 

  Bronsålder 3000 f.Kr. – 1000 f.Kr. 
Händelser: 
3000 – 2700 f. Kr stadsstater i Mesopotamien med stadsbebyggelse och Egypten 
med pyramider. 

  1500 f. Kr. en kinesisk högkultur växer fram vid Huang He. 

  Järnålder 1000 f.Kr. – 1000 e. Kr. 
Händelse: år 0 Kristi födelse. 
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35 

Tidslinje 

  2000 f.Kr. - 1500 f. Kr. Kreta, Minoisk kultur 

  800 – 500 f. Kr. Grekiska stadsstater 
Händelser: 

  300 f. Kr. Olympiska spel börjar hållas. 

  300 f. Kr. Grekiska kolonier runt Medelhavet. 

  350 f. Kr. Grekerna börjar använda bokstäver som de lärt sig av fenicierna. 

  500 – 300 f. Kr. Atens guldålder 
Händelser: 

  470 – 399 f. Kr. Sokrates 

  450 f. Kr. Krig mellan Sparta och Aten. 

  338 f. Kr. Makedonien erövrar Grekland. 

  356 – 323 f. Kr Alexander den store. 

  År 0 Kristi födelse. 
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55 

Tidslinje 

500 – 27 f. Kr. Romerska republiken 
Händelser: 

50 – 25 f. Kr. akvedukter (broar som leder vatten) 

romerska soldater 

100 – 44 f. Kr. Julius Ceasar 

27 f. Kr – 475 e. Kr. Kejsartiden 
Händelser: 

63 f.Kr. - 14 e.Kr. Kejsar Augustus 

27 f. Kr – 180 e. Kr Pax Romana 

år 0 Kristi födelse. 

43 e. Kr Romarna grundar Londonium (London). 

70 – 80 e. Kr. Colusseum 

150 e. Kr. Romarriket som störst. 

200 e. Kr. – talet Kristna förföljs. 

300 e. Kr. Första kyrkorna byggs. 

380 e. Kr. Kristendomen blir statsreligion. 

395 e. Kr. Romarriket delas. 

476 e. Kr. Västrom faller 

75 

Tidslinje 

500 – 1500 Medeltid i Europa 
Händelser: 

570-630 Profeten Muhammed.

1000-1200 Korstågen

1000-1400 Tornerspel

1350 Digerdöden

1337-1453 100-årskriget
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103 

Tidslinje 

  1492 Columbus når Amerika. 

  Nya tiden 
Händelser: 

  1517 Luther protesterar mot kyrkan. 

  1519 Magellan första världsomseglingen. 

  1533-1603 Elisabeth I av England. 

  1543 Kopernikus bok om att planeterna kretsar runt solen. 

  1600-talet Att dricka choklad eller kaffe blev populärt 

  1610 Galileo Galilei studerar planeterna. 

  1638-1715 Ludvig XIV av Frankrike. 

153 

Tidslinje 

  1789-1799 Franska revolutionen 
Händelser: 

  27 juni 1789 Nationalförsamlingen bildas. 

  14 juli 1789 Bastiljen stormas. 

  1793-1794 Skräckväldet. 

  1793 Ludvig XVI avrättas. 

  1799 -1814 Napoleon styr Frankrike 
Händelser: 

  Krig mot Ryssland. 

  1815 Slaget vid Waterloo. Napoleon besegrad. 

  1814-1815 Wienkongressen vill skapa ett Europa som före revolutionen. 
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193 

Tidslinje 

  1840-1940 
Händelser: 

  1843 Kina tvingas öppna hamnar för handel med européerna. 

  1857-1858 Britterna slår ned uppror i Indien. 

  1859 Darwin skriver boken "Om arternas uppkomst". 

  1860 Första moderna kulsprutan. 

  1864 Pasteur upptäcker att bakterier dör om man hettar upp dem. 

  1866 Telegrafkabel mellan Europa och Nordamerika. 

  1867 Bell uppfinner telefonen. 

  1867 Nobel uppfinner dynamit. 

  1877 Edison uppfinner glödlampan. 

  1886 Första eldrivna spårvagnen. 

  1886 Första bensindrivna bilen. 

  1887 Första grammofonskivan. 

  1898-1901 Boxarupproret i Kina. 

  1891 Sista kejsaren i Kina tvingas avgå. 

  1905 Japan besegrar Ryssland i krig. 

  1925 Flygresa över Atlanten tar 30 timmar. 

  1917 Första moderna blixtlåset. 
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207 

Tidslinje 1850-1930 

  1853 Telegrafledning Stockholm-Uppsala. 

  1856 Järnväg Örebro-Nora. 

  1863 Ogift kvinna myndig vid 25 – en man vid 21. Gift kvinna har maken som 
förmyndare. 

  1867 Nobel uppfinner dynamiten. 

  1870 Kvinnor får ta studentexamen. 

  1865 De fyra stånden i riksdagen avskaffas. 

  1872 Oskar II blir kung. 

  1880-1905 Missväxt Utvandring till USA. 

  1882 Alla barn ska gå 6 år i skolan. 

  1889 Socialdemokratiska Arbetarpartiet bildas. Branting förste ledaren. 

  1891 Första bilen kommer till Sverige. 

  1905 Unionen med Norge upplöst. 

  1907 Gustav V blir kung. 

  1909 Rösträtt för män. 

  1909 Storstrejk 

  1909 Första flygmaskinen i Sverige. 

  1912 Dammsugare tillverkas av Luxfabriken. 

  1921 Rösträtt för alla. 

  1923 Telefonväxlar görs av L M. Ericson. 

  1926 Första Volvobilen. 
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227 

Tidslinje 

  1740-1783 Brittisk koloni 
Händelser: 

  Hundratusentals slavar från Afrika förs till Amerika. 

  1776 13 delstater bildar en union. 

  1783 USA självständigt 

  1783-1930 UNITED STATES OF AMERICA 
Händelser: 

  ca 1780-1810 Landet växer västerut 

  1789 George Washington blir USA:s förste president. 

  ca 1840 Stor invandring 

  1847 USA har 28 delstater. 

  1861-1865: Inbördeskrig Nordstaterna mot Sydstaterna. 

  1865 Slaveriet förbjuds. 

  ca 1870-1900: Indianer trängs undan 

  1873 Levi Strauss syr byxor av segeltyg. 

  1876 Bell uppfinner telefonen. 

  1879 Edison uppfinner glödlampan 

  1900 Bröderna Wright först med flygplan. 

  1913 Henry Ford använder löpande bandet när bilar tillverkas. 

  1928 Walt Disney, tecknad film med Musse Pigg. 

  1931 Empire State Building byggs. 
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253 

Tidslinje 

  1918-1939: Mellankrigstiden 
Händelser: 

  1918 1:a världskriget slut. 

  1919 Lag om 8 timmars arbetsdag i Sverige. 

  1922 Mussolini blir premiärminister i Italien. 

  1922 Nya staten Sovjetunionen grundas. Lenin blir ledare. 

  1920-1929 Glada 20-talet 

  1925 Första programmet I svensk radio. 

  1927 Stalin blir diktator i Sovjetunionen. 

  1929 Stora börskraschen i New York. 

  1931-1934 Depression, arbetslöshet 

  1931 Demonstrerande svenska arbetare i Ådalen skjuts ihjäl. 

  1932 Tyskland börjar bygga motorvägar. 

  1932 Socialdemokraterna vinner valet i Sverige. 

  1933 Hitlers nazistparti till makten i Tyskland. 

  1935 Nazisterna inför lagar för att ta ifrån judarna deras rättigheter i 
samhället. 

  1935 2:a världskriget börjar. 
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275 

Tidslinje 

  1939-1946 Andra världskriget 

  Axelmakterna: Tyskland, Italien, Japan. 

  De allierade: USA, Storbritannien, Sovjetunionen. 

  23 augusti 1939 Sovjetunionen och Hitlertyskland ingår vänskapspakt. 

  1 september 1939 Tyskland anfaller Polen. 

  30 november 1939 Sovjetunionen anfaller Finland. 

  9 april 1940 Tyskland ockuperar Danmark och Norge. 

  10 maj 1940 Tyskland ockuperar Frankrike, 

  22 juni 1941 Tyskland anfaller Sovjetunionen. 

  7 december 1941 Japan anfaller USA:s flottbas på Hawaii. 

  1941-1944: Förintelsen, andra världskriget. Miljoner mördas i gaskamrar i 
nazistiska dödsläger. 

  31 januari 1943 Tyskland förlorar slaget vid Stalingrad. 

  30 april 1945 Hitler begår självmord i Berlin. 

  8 maj 1945 Tyskland kapitulerar 

  9 augusti 1945 USA släpper atombomber mot Japan. 
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335 

Tidslinje 

  1945-Kalla kriget 

  1945 FN bildas. 

  1945 Europa delas. Öst styrs av Sovjet. Väst får stöd av USA. 

  1948 Israel bildas. 

  1949 Kommunistpartiet tar makten i Kina. 

  1950-1953 Koreakriget. 

  1961 Berlinmuren byggs. 

  1961-1973 USA-trupper i Vietnamkriget. 

  1962 Cubakrisen. 

  1964 Kina spränger sin första atombomb. 

  1966-1976 Kulturrevolutionen i Kina 

  1970-1980: Kapprustning mellan USA och Sovjetunionen. 

  1973 Militärkuppen i Chile. 

  1980 Irak anfaller Iran. 

  1990-1991 Kuwaitkriget. 

  1991 Sovjetunionen splittras. 

  



13 
 

373 

Tidslinje 

Kalla kriget och dess slut 

  1950-1991: Kalla kriget 

  1953 Uppror i Östtyskland. Sovjet krossar revolten. 

  1956 Uppror i Ungern. Sovjet krossar revolten. 

  1959 Castro tar makten på Cuba. 

  1961 Berlinmuren byggs. 

  1968 Uppror i Tjeckoslovakien. Sovjet krossar revolten. 

  1973 Chiles president mördas vid en militärkupp. 

  1980-1991: Kommunismens fall 

  1985 Gorbatjov president i Sovjet. 

  1989 Massaker på studenter i Beijing. 

  1989 Fria val i Polen. 

  1990 Berlinmuren rivs. 

  1991 Sovjetunionen splittras. 

  1991-2000: Kalla kriget slut 

  1991-2008 Inbördeskrig när Jugoslavien splittras. 
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Till läsaren 

Registret för boken finns direkt efter innehållsförteckningen. Här kan du slå på olika 
begrepp eller personer som finns i boken. 

Tidslinjer finns i en ruta. I svartskriftsboken är händelserna markerade utan årtal men i 
dina tidslinjer står årtalet. 

Det finns många bilder i boken. Ofta säger bilderna och bildtexten något extra. De bilder 
som tillför något finns beskrivna. 

Lycka till! 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

• Vill inte eleven använda svällpapperskartor så kan du skissa upp de historiska 
kartorna på ritmuff. 

• Använd vaxsnöre eller trådar som limmas fast för att rita på svällpapperskartorna. 

• För sidan 131 kan kinesiska muren ritas med vaxsnöre på en svällpappersbild eller 
taktil jordglob så att eleven får uppleva storleken! 

• Spara elevens svar på frågor i en mapp namnad med bokens namn. Lägg den 
mappen i en Historia-mapp så får du en trädstruktur i datorn som gör det lättare 
för eleven att hitta. 
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Bildbeskrivningar 

5 

Foto på runstenen vid Jarlabankes bro. Stenen är slät på sidan där runorna står. De är 
skrivna i var sin orm. Ormarna bildar en cirkel tillsammans som i mitten har ett kors. 

8 

Teckning på en man i skogen som spänner en pilbåge. Han har pilar i ett koger på ryggen. 
På handleden har han ett skydd (pilens fjädrar brukar rispa till där när man skjuter). Han är 
klädd i päls på kroppen. Håret är långt. 

8 

Teckning på en man som handlar i en stad. Husen har markiser och under dem finns kärl 
och korgar med varor. Husen är av sten och formade som sockerbitar. Mannen har en 
hellång tunika med rosa band. Skägget är välklippt. 

10 

Foto på ett kvinnohuvud med lugg och långt hår som kanske är i flätor. Ögonen ligger 
djupt. Näsan är lång och platt. Hakan är tydlig. 

11 

Foto skelettet som sitter med knäna uppdragna mot bröstet. 

11 

Grottmålning på en tjur med långa horn. Teckningen är väldigt fint gjord. 

12 

Foto på skeletten i graven. Mannen kramar om barnets huvud. Barnet lutar huvudet mot 
mannens bröst och håller armarna om honom. 

13 

Teckning på bönder. Två män flyttar en sten med hävstångsprincipen. Kvinnor bearbetar 
jorden med träpinnar. En man plöjer med en plog gjord av en trädgren. Plogen dras av en 
oxe. 

19 

Lertavla fylld med kilformade streck åt olika håll. 

20 

Tavlan är fylld av män, får, hästar och oxar. Alla är ritade i profil. Männen har kjolar och 
bara överkroppar. Vissa bär stora säckar på ryggen och andra sitter ner med något i 
handen, kanske ett glas. En man är större än de andra och har en smyckad kjol. 
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22 

2 målningar på en man och en kvinna som är bönder. De är målade i profil och bredvid 
dem finns hieroglyfer. De är också småbilder eller symboler. 

På första bilden plöjer mannen med en träplog. Plogen dras av en oxe. Kvinnan sår. 
Hon håller en påse med säd och strör ut frön för hand. 

På den andra bilden slår mannen av säden med en skära och kvinnan samlar upp 
axen som ramlar ner. 
Mannen har på sig ett höftskynke och kvinnan en lång vit klänning. De har båda 
svart rakt hår med lugg. Kvinnans hår är längre än mannens. Mannen har ett litet 
getskägg. 

23 

Foto på ett mumiehuvud. Huden har torkat in runt kraniet. Inga muskler eller fett är kvar i 
ansiktet så han ser väldigt mager ut. Man kan se att faraon har haft en stor näsa och breda 
läppar. Han ser stolt ut. 

23 

Teckning av mumiekistan. Kroppen som finns målad på kistan har vackra mönster. Ansiktet 
är sminkat med svart runt ögonen och har ett getskägg. På huvudet finns en randig sjal 
som hänger ner över axlarna som långt hår. 

24 

Foto på en pyramid som har formen som ett prisma. Vid den åker en buss. Pyramiden är 
ungefär 20 gånger så hög. I förgrunden syns en sfinx. Det är en stenstaty med ett lejons 
kropp och en människas huvud. 

24 

Foto av Tutankhamuns begravningsmask. Anskiktet är täckt av guld. Han är väldigt vacker 
med stora ögon och rak näsa. Från hakan hänger ett långt flätat getslägg. På huvudet finns 
en randig sjal som hänger ner över axlarna som långt hår. I pannan finns en orm. 

25 

Foto på Deir el-Bahri Hatshepsuts och Mentuhotep II:s gravtempel. Det ligger i en dal i 
öknen som omges av höga klippor. Här finns gravar inbyggda i berget. Det ser ut som ett 
palats i flera våningar. På framsidan finns kolonner. Breda vägar leder upp till våningarna. 

25 

Foto på hieroglyfer som är huggna i sten. De har mycket detaljer och föreställer bl.a. 
proträtt av två människor (med detaljer från ansiktet), en fot, ett par byxor, ett rep och en 
människa som sitter. 
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28 

Foto från Kinesiska muren. Muren är byggd så att man kan promenera ovanpå den. Muren 
är 4-7 meter bred och ca 8 meter hög. Den är murad av olika sorters stenar. Längs den 
finns vakttorn som är som små hus med utkiksplats. I bakgrunden syns berg. 

29 

Foto av kinesiska mynt. De är runda med ett kvadratiskt hål i mitten. På myntet står fyra 
Kinesiska tecken. 

31 

Foto på terrakottaarmén. Soldaterna står i långa led, 4 och 4 i bredd. De har på sig rustning 
gjord av små plåtar eller enkla omlottjackor. Håret är uppsatt i knut. 

34 

Foto på Parthenon. Parthenon är en tempelruin. Flera kolonner finns kvar som håller upp 
delar av taket. Kolonnerna står i en rektangel och är ca 10 meter höga. I mitten finns 
resterna av ett rum med stenväggar. 

36 

Målning med en tjur och tre akrobater. En av dem står på händerna på tjurens rygg! De har 
långt hår och bara ett höftskynke på sig. 

37 

Foto på Aten. Akropolisklippan reser sig mitt i staden. På den finns ruiner av tempel. Runt 
omkring klippan finns låga vita moderna hus. 

38 

Foto på en dykare som gräver ut ett vrak på havsbotten. Flera krukor syns runt 
honom/henne. 

38 

Historisk karta med Grekiskt område före 750 f. Kr och områden med Grekiskt inflytande. 

Grekiska området är Grekland och östkusten i dagens Turkiet. 

Runt hela Svarta havet och vid vissa delar av Medelhavet finns Grekiskt inflytande. 
Runt Medelhavet har dessa länders kuster grekiskt inflytande: Spanien, Frankrike, 
Södra Italien, Egyptens Nilen delta, Tunisiens Kartago, Libyen vid Kyrene, Cypern, 
Turkiet och Albanien. 

Längs alla dessa områden finns fullt med grekiska städer och handelsplatser. 

40 

Målning från en löpartävling. 5 sprintrar gör sig klara i lite olika stilar, de hukar sig ner mot 
banan olika mycket. Löparbanan har inga målade streck utan snören uppsatta så att de 
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inte springer in i varandra. Funktionärerna har kostym och hatt på sig. I bakgrunden syns 
en musikkår med blåsinstrument i händerna. 

41 

Teckning på män som lyssnar på en annan man. Alla har på sig chiton (ett tyg ihop sytt som 
ett rör, du fäster den över båda axlarna). Över den har de en mantel. Den är antingen är 
ihopsatt över båda axlarna eller över den vänstra. 

51 

Målning på Alexander den store som strider. Han rider på en häst som ser rädd ut. Han har 
på sig rustning som är gjord av små plåtbitar. På bröstet finns en målning av en kvinna. 

52 

Historisk karta över Alexander den stores välde 323 f. Kr. Han kontrollerade (beskrivning 
med dagens länder vilket inte stämmer helt med gränserna för Alexanders erövringar): 
Egypten (med staden Alexandria och floden Nilen), Makedonien, Bulgarien, Turkiet, 
Libanon, Syrien, Israel, Irak (med staden Babylon vid Eufrat och Tigris), Iran, Afghanistan 
(med staden Kabul), Uzbekistan (med staden Samarkand), Pakistan, Tadjikistan och Indien 
tom. Indusfloden. 

Grekland (med städerna Aten och Sparta), Cypern och Udden i Libyen var beroende av 
Alexander. 

54 

Foto av Colosseum som är en ruin. Det var en stor amfiteater för teater och olika spel 
(idrott, avrättningar, strider mm.). Colosseum har formen som en stor oval (omkrets på 
524 m och 48 m hög). Arenan har inget tak. I mitten av arenan finns scenen som omges av 
åskådarplatserna. På utsidan finns valvbågar i flera våningar. 

54 

Staty med varghonan och Romulus och Remus. De är två knubbiga människosmåbarn och 
diar från vargens bröst. 

57 

Historisk karta över Romariket 117 e. Kr. (beskrivning med dagens länder vilket inte 
stämmer helt med gränserna för Romariket). 

Till Romariket hör länder och öar i och runt Medelhavet: Spanien, Portugal, Frankrike med 
staden Lutetia (Paris), Storbritannien (ej Skottland) med staden Londinium (London), 
Belgien, Tyskland (södra) med staden Colognia (Köln), Schweiz, Österrike med staden 
Vindobona (Wien), Ungern, Rumänien, Italien med staden Rom och Neapolis, 
Balkanländerna, Grekland med staden Aten, Bulgarien, Kustremsan runt Svarta havet, 
Turkiet med staden Byzantion, Azerbajdzjan, Irak, Syrien med staden Antiochia, Libanon, 
Israel med staden Aelia Capitolina (Jerusalem), Jordanien, Egypten med staden Alexandria, 
Kusten i norra Afrika dvs. i Libyen, Tunisien, Algeriet och Marocko. 



20 
 

59 

Relief med fyra gladiatorer. De har på sig hjälmar på huvudet dekorerade med fjädrar. 
Över ansiktet har de en duk med hål för ögonen. På underarmarna finns armskydd. På 
vaderna finns benskydd. Överkropparna är bara och runt höfterna har de ett tyg. En 
gladiator håller i en kniv och en annan har en sköld. 

60 

Tecknad seriefiguren Obelix. Han bär en bautasten bak på ryggen. Han har två långa flätor 
med rosetter. Överkroppen är bar. Byxorna når ända upp till armhålorna. Han ler och ser 
väldigt nöjd ut. 

62 

Foto på Elizabeth Taylor som Cleopatra. Hon är en vit skådespelerska med svart hår. Håret 
har lugg och resten är i flätor med smycken. Hon har mycket svart kajal runt ögonen. 
Klänningen är djupt urringad så att klyftan mellan brösten syns. Runt överarmen finns ett 
guldsmycke som föreställer en orm. 

64 

Staty av Augustus i en muskelrustning. Rustningen har två plåtar formade som en muskulär 
mans överkropp, en för bröstkorgen och en för ryggen. Runt höfterna hänger en ”kjol” av 
breda läderremsor. Runt kroppen har han också ett tyg lindat. Han pekar upp med högra 
handen framför sig. Vid högerbenet finns en bäbis! 

67 

Väggmålning på Sapfo från staden Pompeji. Hon håller i en penna och en anteckningsbok. 
Ögonen är stora och vackra. Håret är kort och lockigt. Hon har ett hårnät på huvudet (ser 
ut som en liten mössa). 

71 

Foto på en kyrka som har formen som en sexkant. På taket finns ett litet torn. Fönstren är 
bågformade med många små rutor. Vid hörnen finns bågar byggda eller andra små 
utbyggnader. 

72 

Historisk karta över Romarrikets delning år 395. Delningen delar Romariket i två halvor till 
Västromerska riket och Östromerska riket. Gränsen går genom Montenegro och mellan 
Bosnien-Hercegovina och Serbien. I Afrika är delningen i Libyen. 

Västromerska riket har Rom som huvudstad i dagens Italien. Östrom har Konstantinopel 
vid Svarta havet. 

74 

Foto på en medeltida borg. Borgen ligger högt på en kulle och består av flera byggnader 
som sitter ihop. På byggnaderna finns torn. 
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74 

Historisk karta över kristna och muslimska områden omkring år 950. 

Kristna områden: Irland, Storbritannien, Frankrike, Belgien, Nederländerna, 
Tyskland (västra), Schweiz, Österrike, Italien, Balkanländerna, Grekland, Bulgarien, 
Turkiet (västra). 

Tidigare kristna områden som övergått till Islam: Spanien, Medelhavskusten i norra 
Afrika, Israel, Amman, Libanon, Syrien och Turkiet (östra). 

75 

Foto på en riddare till häst idag. Han har på sig en nybyggd rustning som består av en hjälm 
med visir och plym. På överkroppen och vaderna har han skydd av plåt. Hästen har röda 
tygdekorationer. 

80 

Teckning på tre kvinnor i vackra klänningar. De är urringade i halsen och når ända ner till 
golvet. De sitter tight på överkroppen och kjolen är stor och vid. En av klänningarna har 
väldigt vida armar. Två av kvinnor har höga hattar, henniner. Den ena är en strut 
dekorerade med en slöja. Den andra är en hjärtformad med en slöja. 

87 

En butiksskylt av en stor sax som hänger i kedjor. 

90 

Medeltida teckning på häxor som bränns på bål. Tjejer finns bundna vid en stolpe. Vid 
deras fötter har en eld tänts. I röken från elden går en liten djävul med svans och 
gethuvud. 

92 

Teckning på en loppa. Loppor är små, vinglösa insekter. De är mellan 1,5 till 9 millimeter 
stora. Kroppen är tillplattad från sidorna. Loppor har också kraftiga bakben för att kunna 
hoppa bra. 

99 

Karta över Arabiska riket år 850. (beskrivning med dagens länder vilket inte stämmer helt 
med gränserna för Alexanders erövringar). 

Arabiska riket är: Spanien med staden Cordoba, Marocko, kusten i Algeriet, Tunisien med 
staden Kartago, kusten i Libyen, Egypten, Israel med staden Jerusalem, Jordanien, Libanon, 
Syrien med staden Damaskus, Saudi Arabien med städerna Medina och Mecka, Irak med 
staden Bagdad, Iran, Azerbajdzjan, Turkmenistan, Uzbekistan med staden Samarkand, 
Pakistan, Afganistan och Tadjikistan. 
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99 

Foto från lejongården i palatset Alhambra. Stenlejon står och vaktar en fontän. Runt 
gården finns vackra bågar med pelare. Bågarna är formade som hästhovar. De är smyckade 
med fantastiska reliefer av blommor och arabisk skrift. 

102 

Målning på Galileo som visar upp en kikare. Kikaren ser ut som ett långt rör. Männen är 
klädda i röda långa kappor. En man har en guldfärgad kappa med hermelin päls. 

102 

Målning på skeppen Santa Maria, Niña och Pinta. Santa Maria är en karack med tre master 
med segel. De andra två är karaveller som är mindre skepp. På Seglen har de röda kors. 

105 

Målning på Columbus som står på en strand. Han håller i en flagga och pekar med ett svärd 
i handen. Runt omkring honom finns män i fina kläder som höjer händerna i luften. En man 
ber. Två män sätter upp ett stort kristet kors. En man skriver i en bok. Boken hålls upp av 
en liten pojke. Hela målningen är i klara starka färger utom i ena hörnet där svarta 
människor syns. 

106 

Foto på en Tumi, en inka kniv. Knivbladet har formen som en halvcirkel. Det sitter fast i ett 
handtag som är smyckat med en liten gubbe eller en Gud med en krona. Den är gjord i 
guld, brons eller koppar. 

107 

Teckning på ett krig där spanska soldater är iklädda plåtrustning och hjälm. De håller spjut i 
händerna. Urinvånarna är nakna och försvarar sig med pilbågar. 

109 

Tre teckningar på växter. 

Kakao är ett träd. Kakaofrukterna växer direkt från stammen eller grövre grenar. De 
har samma storlek och form som en amerikansk fotboll. Kakaobönorna är fröna 
inne i frukten. 

Sockerrör är ett gräs. Det liknar vass. Sockret pressas ur stjälken. 

Potatis är en rotfrukt. De är växtens rotknölar. Ovan mark växer en planta. 

110 

Självporträtt av Leonardo da Vinci. Han har långt grått skägg och är väldigt rynkig. Näsan är 
stor och mungiporna är nedåt. 
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113 

Målning av en obduktion. En man har öppnat huden i armen på en död man. Flera andra 
män tittar på. De är klädda i svart med stora vita kragar som står rakt ut. 

115 

Historisk karta som visar Europas religioner på 1500-talet. 

  Protestanter: Norden, England, 

  Protestanter med minoritet av katoliker: Skottland, Tysk-Romerska riket, Polen 

  Romerska katoliker: Irland (även protestanter), Spanien, Italien 

  Romerska katoliker med minoritet av protestanter: Frankrike 

  Grekisk-ortodoxa katoliker med minoritet av muslimer: Ryssland, Osmanska riket 

116 

Målning av Martin Luther som är en lite tjock man med utskjutande haka med grop i. Han 
är lite ful. Han har på sig en svart rock och en pösig basker. 

120 

Målning av Ludvig den XIV av Frankrike. Han har på sig en enorm mantel i blått med 
franska guldliljor på. Den är fodrad med hermelin päls. Han håller upp manteln så att man 
ska se hans vita tighta strumpbyxor med strumpeband. På fötterna har han nätta 
klackskor! På huvudet har han en peruk med svart långt lockigt hår. Runt halsen finns en 
stor spetskrage. 

121 

Porträtt av Elisabeth I. Hon har rött hår i peruk och är vitsminkad. Hon har på sig en 
klänning som är väldigt bred med ärmar som ser ut som vingar. Hon ser ut som ett 
skrämmande sagoväsen. 

123 

Historisk karta med handelsvägar och kolonisation på 1600-talet. 

Triangelhandeln rutt: Västeuropa, Västafrika och Amerika. Från Västeuropa fraktas 
förädlade varor till Västafrika. Från Västafrika fraktas slavar till Amerika. Från Amerika 
fraktas kolonialvaror. 

På kartan kan man också se handelsvägarna till sjöss från Europa runt Afrika till Indien, 
Ostindien och Kina. Handel finns också mellan Centralamerika, Sydamerika, Europa och 
Afrika. Sjövägen går det inte att komma mellan Syd och Centralamerika utan då måste man 
segla över Stilla havet. 

På kartan finns kolonisation markerat. Spanien har stora kolonier i Centralamerika och 
Sydamerikas västkust. Spanien har även kolonier i Ostindien. Frankrike har liten 
kolonisation på Nordamerikas östkust. England har liten kolonisation på Nordamerikas 
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östkust, i Indien och Ostindien. Portugal och Holland har liten kolonisation på Sydamerikas 
östkust. 

125 

Ritning av en båt där hela lastutrymmet är fyllt med slavar. De ligger tätt, tätt. Inga 
mellanrum finns mellan kropparna. 

126 

Målning från en diamantgruva. Svarta slavar hugger i berget, langar upp stenar och flyttar 
stora stenblock. Vita soldater övervakar. 

128 

Målning över London. Floden Themsen är fylld av små skepp som seglar. London har smala 
hus med ca 3 våningar. Kyrktornens spiror sticker upp högst i staden. Över Themsen går en 
bro, London Bridge också den bebyggd med hus. 

130 

Foto på Himmelens tempel i Beijing. Templet är runt med ett tak som liknar ett parasoll i 
tre våningar. Det är blått som himlen. En trappa med vackra reliefer av drakar leder upp till 
templet. 

131 

Historisk karta över Kina och Ming-dynastin. 

Ming-dynastin ca år 1415 täcker nuvarande sydöstra Kina. Vid dynastins sammanbrott är 
1644 har riket minskat i norr. Gränsen mot norr går nu längs den kinesiska muren. 

133 

Porträtt på Li Shizen. Han har på sig en omlottjacka (som en kampsportsjacka) och en hög 
mössa. Han har ett grått getskägg och en liten tunn mustasch. Han ser vänlig ut. 

135 

Målning på lagerhusen i Kanton. Längs bryggor finns låga byggnader med flaggor framför. 
Flaggorna är: Danmark, Spanien, USA, Sverige, Storbritannien och Nederländerna. 

142 

Målning med Gustaf Fredrik Hjortbergs familj. Han har 4 pojkar och 5 flickor. Några barn 
extra tittar bort eller kikar fram mellan sina syskon. 3 pojkar skymtar fram och 3 flickor. 

146 

Porträtt av en ung Voltaire. Han har en peruk med långt grått hår. Han ler och ser trevlig 
ut. 
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147 

Porträtt av en ung Rosseau. Han har en peruk med grått krulligt hår på sig. Han ser trevlig 
ut. 

150 

Målning då pappren för självständighetsdeklarationen signeras. Rummet är fyllt av män i 
prydliga grå peruker och kostymer med kortbyxor och långa strumpor. 

152 

Teckning på kvinnotåget till Paris. Flera kvinnor beväpnade med spjut och hillebarder går i 
en samlad grupp. De drar också en kanon på en kärra. De är klädda i långa klänningar och 
på huvudet har de hättor. En kvinna försöker dra med sig en kvinna med finare kläder. 

152 

Målning på avrättningen av kungen. Kungens huvud hålls upp och visas för folkmassorna. 
Kroppen ligger kvar vid giljotinen. Giljotinen består av en ställning och en vass bila. Bilan 
hissas upp för att sedan släppas ner mot halsen. 

156 

Målning av när Bastiljen stormas. Bastiljen är en hög och stor stenbyggnad. Den har små 
fönstergluggar. 

158 

Målning på när Ludvig XVI grips. Två män håller fast i kungen. Männen ser magra, vilda och 
skitiga ut. Deras hår och skägg är rufsiga. Kungen är klädd i fin kostym med medalj. Han har 
en peruk med lockar över öronen. Han ser lugn och lite besvärad ut. I bakgrunden syns en 
folkmassa med arga människor. Flera håller mössor upp i luften. 

161 

Målning på Napoleon som kejsare. Han har kort svart hår och över det sitter en lagerkrans i 
guld. Han bär en mantel över kostymen. Allt är broderat i guld. I halsen har han en skarf 
med spetsar. Runt midjan finns ett tygstycke virat. Nedstucket i det sitter ett svärd. 

162 

Målning när soldater marscherar förbi sina döda kamrater. De tittar på de döda. De ligger i 
snön omgiven av hästar, kanoner och trummor. En del människor plundrar de döda 
kropparna. 

164 

Målning på Jean Baptiste Bernadotte. Han är iklädd en mörk dräkt med stövlar, långbyxor, 
jacka med lång skört (som en frack), en hatt med plym och brätten som är uppvikta på 
sidorna. Runt midjan har han en rosa sjal knuten. Han håller i ett svärd som han just ska 
dra. 
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166 

Teckning från en fabrik där kvinnor väver. De ser trötta och ledsna ut. Två flickor springer 
bredvid maskinerna och en arbetsledare i hög hatt hytter med ett finger. 

166 

Teckning från en stad på 1700-talet. Husen är två våningar höga. Flera fabriker ligger 
mellan husen. Deras skorstenar spyr ut rök. Ett ånglok åker på en järnvägsbro. Flera 
människor är på väg in i staden med packningar på kärror som de drar själva eller som körs 
med häst. 

168 

Teckning på en gris, häst och ko. 

169 

Foto på Spinning Jenny som är en spinnmaskin. En kvinna vevar ett stort hjul och trådar 
träs upp på trådspolar. 

169 

Teckning på underkläder på 1700-talet. Underkläderna är linnen och kortbyxor som når ner 
till halva låret. I midjan finns snören som kan dras åt. 

170 

Två teckningar av ånglok som drar vagnar. Det ena tåget drar vagnar som är öppna dvs. de 
har ett flak och hjul. Varorna är lastade och fastbundna med rep och presenningar. Det 
andra tåget drar vagnar med staket eller burar. I dem finns djur som kor, grisar, höns och 
en häst. Några grisar försöker smita och männen som åker med djuren försöker hålla fast 
dem. 

173 

Målning inifrån en hammarsmedja där män matar fram järn i en enorm 
stångjärnshammare. 

174 

Teckning på en gruva. I ett djupt hål hissas barn ner med ett rep. Nere i marken finns 
trånga gångar där små barn kryper och drar vagnar efter sig. Några bär säckar på ryggen. 

175 

Teckning från en krog på där både vuxna och barn dricker. En bäbis i ett knä ges dricka! En 
kvinna kryper ihop på golvet för att fånga upp droppar som en man droppar ner till henne. 

176 

Teckning på barn som slåss i en fabrik. Två magra pojkar står vid en spinnmaskin och har 
greppat varandra. Vuxna står och tittar på dem. Under en spinnmaskin kryper ännu en 
mager pojke fram. Längre bort syns en man i fin kostym och hög hatt. 
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179 

Teckning från en gata. Gatan är full med barn tom så små som kryper fram. De leker eller 
sitter på trottoaren. I dörrar och fönster tittar vuxna ut på barnen. Utanför husen finns fullt 
med skor uppställda. I källarvåningarnas ingångar sitter skomakarna. 

183 

Historisk karta över Europa år 1815. 

Dessa länder finns (ungefärlig beskrivning utifrån de länder som finns idag): 

  Sverige-Norge 

  Ryssland-Finland 

  Storbritannien (Irland ingår) 

  Nederländerna (Belgien ingår) 

  Danmark (en del av norra Tyskland ingår) 

  Frankrike 

  Spanien 

  Portugal 

  Preussen (delar av Tyskland och Polen) 

  Kongresspolen (östra Polen) 

  Toscana (Tyska småstater) 

  Schweiz 

  Sardinien (ön Sardinien och en bit av norra Italien) 

  Bayern (Italienska småstater i norra Italien) 

  Kyrkostaten (en del av mellersta Italien) 

  Bägge Sicilierna (södra Italien) 

  Österrike-Ungern (stort land med: Österrike, norra Italien, Kroatien, södra Tyskland, 
södra Polen, Tjeckien, Slovenien, Ungern, norra Rumänien) 

  Montenegro 

  Osmanska riket (Balkan, Grekland, södra Rumänien, Bulgarien, Turkiet, Tunisien, 
Libanon, Syrien, Cypern, Israel) 

184 

Frankrikes flagga har tre lodräta band i färgerna: blått, vitt och rött. 
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185 

Historisk karta över Tyskland. 

  Det enade Tyskland 1871 består av områden av dagens Tyskland och norra Polen. 

  Preussen före 1864 består av: Rhenlandet, Westfalen, Brandenburg, Pommern, 
Västpreussen Ostpreussen och Schlesien. 

  Stater införlivade med Preussen 1864-1866: Hannover, Holstein och Schleswig. 

  Stater införlivade (det enade Tyskland) 1871: Elsass-Lothringen, Bayern och 
Sachsen. 

186 

Målning på Dansk-tysk kriget. Män i uniform och mustasch krigar med svärd och gevär. 
Gevären används också för att slå ner motståndaren. De har rena uniformer och ingen ser 
rädd ut. Enbart en stupad soldat syns i bilden. En dansk soldat har en röd och vit randig 
halsduk. 

188 

Målning med Socialisternas pyramid och kapitalismen. Pyramiden är som en stor 
bröllopstårta med olika nivåer. 

  I botten finns arbetarna. Män, kvinnor och barn håller upp lagren ovanför. De får 
kröka ryggen för att orka. Ett barn ligger ner på golvet. En man håller i en röd fana. 
Vid dem står: ”We work for you” ”We feed you all” 

  Nästa nivå är borgarna. De sitter vid ett dukat festbord och äter och skålar. Vid dem 
står: ”We eat for you” 

  Borgarna håller upp militären. Vid dem står: ”We shoot at you” 

  Militären håller upp prästerna. Vid dem står: ”We fool you” 

  Prästerna håller upp kung och politiker. Vid dem står ”We rule you” 

192 

Målning på London från 1800-talet. Längs gatorna finns höga smala hus. På första våningen 
finns butiker med stora skyltfönster och elektriskt ljus. På gatan går spårvagnar och 
hästdroskor. I bakgrunden syns tornet med klockan Big Ben. 

192 

Storbritanniens flagga. I flaggan finns bilder på: 

Indien och Tah Mahal, Austalien och en sandstrand, Sydafrika och Drakensberg, New 
Zeeland och ett vattenfall. 

Skrivet på flaggan står: IOR Under One Flag, Truth, Fortitude & Justice, Embraces the 
Whole World. 
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194 

En flicka sitter i sin mammas knä. En doktor håller i ett instrument för att titta i hennes 
mun. 9 andra män finns i rummet för att titta på! 

198 

Två historiska kartor visar Afrikas utveckling från små egna riken 1880 till att bli erövrade 
och uppdelade av kolonialmakter 1914. 

Afrika 1880 

I norra, mellersta och södra Afrika finns små riken. Stora områden har inga etablerade 
områden såsom Sahara och mellersta södra Afrika. Öarna utanför östkusten tillhör 
Storbritannien och utanför västkusten Portugal eller Spanien. 
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Dessa riken finns: 

  Norr 

  Sultanatet Marocko 

  Algeriet (Fransk koloni) 

  Osmanska riket 

  Mellersta Västafrika 

  Gambia och Sierra Leone (Storbritannien) 

  Liberia 

  Elfenbenskusten 

  Guldkusten 

  Samoririket 

  Ashanti 

  Fulaniriket 

  Bornu 

  Kanem 

  Wadai 

  Darfur 

  Mellersta Östafrika 

  Kaffa 

  Harar 

  Zanzibar sultanatet 

  Södra Afrika 

  Lundariket 

  Barotseland 

  Matabeleland 

  Zululand 

  Beckuanaland 

  Mocambique (Portugal) 

  Transvaal och Kapkolonien (Storbritannien) 

  Basutiland (Spanien) 

  Angola (Portugal) 
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Afrika 1914 

Afrika är uppdelat av olika Europeiska länder. Självständiga stater är bara Abessinien och 
Liberia. 

  Belgien: Belgiska Kongo 

  Frankrike: Marocko, Algeriet Tunisien, Franska Västafrika, Franska Ekvatorialafrika 

  Italien: Libyen, Eritrea, Italienska Somaliland 

  Portugal: Angola, Mocambique, Portugisiska Guinea, Cabinda 

  Spanien: Spanska Sahara och Rio de Oro 

  Storbritannien: Egypten, Angloegyptiska Sudan, Uganda, br. Östafrika, Nord 
Rhodesia, Syd Rhodesia, Bechuanaland, Sydafrikanska Unionen, Nigeria, 
Guldkusten, Sierra Leone, Gambia. 

  Tyskland: Tyska Östafrika, Tyska Sydvästafrika, Kamerun, Togo 

199 

Målning på slaget vid Omduraman. Afrikanerna försvarar sig med spjut medan Brittiska 
soldater skjuter på dem med kulsprutor och gevär. Flera afrikaner ligger döda på marken. 

201 

En britt sitter på en vacker varandra och läser tidningen. En tjänare fläktar honom med ett 
stort blad och en annan tar hand om hans fötter. 

202 

Foto på Pu Yi. En liten pojke iklädd lång tunika och liten jacka tittar lite rädd mot kameran. I 
bakgrunden syns målade tranor på en skärmvägg. 

203 

Foto på två japanskor i baddräkter. Baddräkterna har ben ner till halva låret och korta 
ärmar. Kvinnorna har håret uppsatt i lösa knutar. 

206 

Foto på kvinnor som sitter vid skrivbord och monterar apparater. Några få män står vid 
kvinnorna. 

206 

Foto på kvinnor som står på en gata och demonstrerar för kvinnlig rösträtt. De är klädda i 
långklänningar och hattar. 

208 

Historisk karta över Sverige med järnvägsnätet för 1865. Tågförbindelse finns mellan 
Götebord och Stockholm. Från denna sträcka vid Falköping finns räls mot Malmö. Flera 
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städer har anknytning till den här tågförbindelse tex: Uppsala, Norrköping, Örebro, 
Kristinehamn, Helsingborg, Ystad och Borås. 

Från kusten till dessa städer finns räls: Falun och Trollhättan. 

211 

Foto på flottare som står i en älv på en hög med timmer. Vattnet skummar runt timret. 
Männen håller i långa båtshakar. Det är långa käppar med en krok längst ut. Männen har 
på sig skjortor, västar hattar, byxor och stövlar. 

213 

Två klassfoton. Det ena fotot är på flickor som alla har likadana klänningar utom tre som 
har klänningar i ljusare färg. 

Det andra fotot är på killar som tar studenten. De har alla kostym, studentmössor. De ser 
stela ut. Flera av dem håller i en käpp. 

214 

Foto från ett rum i en lägenhet. Det är trångt med många sängar. Sex barn sitter runt ett 
bord. Några barn sitter i sängen. I taket hänger tvätt. 

215 

Biljett för Svenska Amerika Linien. Biljetten är stämplad i Malmö. 

216 

Foto från en affär med stora fönster. Utanför finns bananer i klasar och grönsaker. På 
skyltar står: ”Alla slags skandinaviska tidningar till salu här” och ”Steam laundry”. I 
dörröppningen står en man iklädd skjorta väst och långbyxor. 

216 

Karta över USA med svenskområden markerade, t.ex. områdena söder om de stora 
sjöarna: North Dakota, South Dakota, Minnesota, Wisconsin, Michigan. Vid östkusten: New 
Hampshire, Massachusetts, Connecticut. Vid västkusten: Portland. 

220 

Klassfoto på flickor i ett klassrum. De sitter två och två i bänkarna och flera av dem läser i 
en bok. Alla har klänningar och långt uppsatt hår. 

222 

En äldre annons med följande text: 

Till Elsas Hem 

Äro blifvande mödrar välkomna, som under väntan på nedkomst önska verkligt trygg och 
ogenerad vistelse på landet jämte tillförlitligaste vård af skicklig läkare och barnmorska. 
OBS! Välordnadt, särskildt förlossningsrum och sjukafdelning. För patienternas trefnad 
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finnas förstklassiga instrument (pianino och orgel) samt desutom böcker, tidningar, 
tidskrifter och rikstelefon. 

Välrekommenderade fosterhem anvisas med nöje kostnadsfritt. Förfrågningar adresseras 
till "Syster Elsa", Box 235, Stockholm. 

223 

En äldre annons med följande text: 

Barnavärn. 

Finnes någon verkligt god, barnlös familj, som önskar emottaga ett litet barn som eget eller 
emot ett mindre månadsbidrag af modern (högst 15 kr.). Modern är af bättre härkomst, 
frisk och intelligent, men står nu skamligt öfvergifven af sin förförare. Svar emottages med 
stor tacksamhet af "Syster Elsa", Box 235, Stockholm. 

223 

En äldre annons med följande text: 

Liten Tage, 

5 mån., frågar om någon vill taga honom som egen eller mot mindre månatlig betalning. 
Svar emotses tacksamt till "S. A.", p. r., Eskilstuna. 

223 

En äldre annons med följande text: 

Adoptivbarn. 

Frisk, liten flicka önskas mot en summa i ett för allt af bättre, barnlös familj. Svar till "Fina 
referenser", Dagens Nyheter, Gust. Ad. Torg. 

224 

Målning på Oscar II och Sveriges och Norges flagga. Sveriges flagga har i ena hörnet Norges 
flagga och tvärtom. Norges flagga har Sveriges färger i ena hörnet. 

226 

USA:s flagga som är vit och rödrandig med ett blå kvadrat i vänstra hörnet. Kvadraten är 
fylld med stjärnor. 

226 

Målning med män i en sal. De är klädda i peruk med vitt hår, bonjourrock, väst, kortbyxor 
och höga vita strumpor. 
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228 

Karta över Nordamerikas första kolonisatörer 1776. 

  Spanskt område: Centralamerika och sydvästra Nordamerika. Dagens Mexiko heter 
Nya Spanien och västra USA heter Nya México. 

  Brittiskt område: dagens Kanada och östra USA. 

  Ryskt område är nordvästra Nordamerika. Men området i västra Kanada är 
omtvistat område mellan Ryssland och Spanien. 

  Längst i norr är outforskat område. 

  Längs östkusten finns de tretton första kolonierna. 

229 

Karta över hur USA erövrar eller köper upp landområden. 

  1776 De tretton första kolonierna. På östkusten. 

  1783 Från Storbritannien. Land öster om Mississippi floden. 

  1803 Köpt från Frankrike. Centrala USA. 

  1818 Från Storbritannien. Litet landområde i norr. 

  1819 Köpt från Spanien. Florida. 

  1846 från Storbritannien. Landområde i nordväst 

  1848 Erövrat från México. Landområde i sydväst. 

  1853 Köpt från México. Litet landområde i väster. 

  1945 Del av USA. Texas. 

229 

Foto på en Siouxindian. Han har långt, mörkt, utsläppt hår. Från bakhuvudet sticker en 
fjäder upp. Han har på sig en skinntröja med en bröstplatta. Bröstplattan är gjord av 
långsmala snäckor som sitter tätt. Ansiktet är rynkigt. Han ser lugn och stolt ut. 

230 

Teckning på slavar som tvingas ner i ett skepps lastrum. De svarta slavarna har bara 
kalsonger på sig. De har bojor runt fot- och handleder. Vita män övervakar eller hanterar 
slavarana. 

231 

Målning från ett slagfält under Amerikanska inbördeskriget. De skjuter på varandra med 
gevär och kulspruta. På marken ligger de döda eller sårade soldaterna. 

231 

Foto på döda kroppar på ett fält. 
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232 

Foto på en svart man som har stora ärr på ryggen efter en piska. Ärren står ut från kroppen 
som reliefer. 

235 

Foto på en man som står på en byggnadsställning till en skyskrapa. Det är väldigt högt upp. 
Mannen håller i en stolpe och lutar sig ut i tomma luften! 

236 

Foto på män som sitter i en lång rad i en fabrik. Alla monterar likadana generatorer. De har 
gubbkepsar, hängslebyxor och skjorta. 

236 

Foto på Fordfabriken. Ford bilar modell A rullar ut i en lång rad. Männen står på en 
ställning över bilarna och hissar ner överdelen med säten på bilarnas underdelar. 

238 

Foto på soldater som ligger ner med kulsprutor. Runt dem finns sönderskjutna döda träd. 

238 

Foto från militärkyrkogården i Arlington. Vita gravstenar står tätt i jättelånga rader. Alla 
gravstenar är likadana. 

239 

Historisk karta över Europa 1914. 

  Centralmakterna och deras allierade är: Tyskland, Österrike-Ungern, Bulgarien och 
Turkiet (Osmanska riket). 

  Ententerländerna och deras allierade är Storbritannien, Frankrike, Belgien, Italien, 
Grekland, Montenegro, Serbien, Rumänien, Finland, Ryssland och norra Afrika: 
Marocko (Fr), Algeriet (Fr), Tunisien (Fr), Libyen (Italien) och Egypten (Storbr.). USA 
deltar i kriget 1917-1918. 
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På kartan finns frontlinjer markerade: 

  1914-1917 i norra Frankrike 

  1914 genom Polen och Österrike-Ungern 

  1916 från Svartahavet genom Turkiet 

  1917 västra Ryssland (dagens Baltikum) ner mot Svartahavet 

  1917 Albanien-Serbien 

  1918 västra Ryssland mot Svartahavet 

  1918 Mellan Svartahavet och Kaspiska havet 

  1918 Syrien 

  1918 Stilleståndslinje i Belgien 

240 

Foto på poliser som fångar Princip. Han hålls i av två poliser. Poliserna har uniform. 
Hattarna ser ut som stora konservburkar. I händerna har de sablar. Princip är klädd i 
kostym. 

241 

Historisk karta som visar att Tyskland anfaller Frankrike genom Belgien och över gränsen 
mellan Tyskland och Frankrike. 

  Längsta tyska framryckningen är i september 1914 en bit in i norra Frankrike vid 
Belgien och söder ut längs dagens Franska gräns. 

  Frontlinjen 1914-1917 är en liten bit in i norra Frankrike vid Belgien. 

  Stilleståndslinjen 11 november 1918 går längs dagens franska gräns. 

241 

Teckning på en skyttegrav. Soldaterna har grävt ett dike. De kan stå i diket och sikta med 
geväret uppe på slagfältet. I diket finns bänkar och sitta på. En soldat ligger och sover. 

245 

Historisk karta över Europa år 1923. 

Nya stater efter 1.a världskriget är: Irland, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, 
Tjeckoslovakien, Österrike, Ungern, Jugoslavien, Syrien, Irak, Palestina, Transjordanien 
(Storbr.), Saudiarabien och Egypten. 

Områden där gränsen flyttas efter 1:a världskriget: Elsass-Lothringen hör nu till Frankrike 
(förut Tyskland), Sydtyrolen hör nu till Italien och Rumänien. 
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247 

Foto på tsarfamiljen. Tsaren sitter omgiven av sin fru, fyra döttrar och en liten son. 
Döttrarna och frun har långa vita klänningar i spets och långt hår. Sonen har 
sjömanskostym. 

248 

Målning på Lenin som står på ett podium och pratar för folk. Vid honom vajar en röd fana. 
Lenin sträcker ut handen mot folket. Han sticker ut hakan och ser beslutsam ut. Folket som 
lyssnar är enkla människor: soldater, sjömän, kvinnor osv. Några män sträcker upp gevären 
i luften. 

249 

Foto på barn med magra kroppar och svullna magar. De har på sig trasiga kläder. 

250 

Sovjets flagga är röd med en hammare, skära och en skära i ena hörnet. 

252 

Foto på en man i fin kostym vid en bil av märket Humber. På en skylt har han skrivit: $100 
vill buy this car. Must have cash. Lost all on the stock market. 

252 

Charlie Chaplin sitter bredvid en kvinna. Han tittar väldigt förälskat på henne. Han håller i 
en murslev och har ena foten i murarhinken. Chaplin har kostym och plommonstop på 
huvudet. Hans mustasch är bara under näsan och liknar Hitlers. 

252 

Foto på ett par som dansar tätt. Båda sparkar ut med ena benet. 

252 

Foto från Bromma flygplats. Fullt med folk står och tittar på åtta flygplan. Planen är biplan, 
flygplan med två vingar. Den ena ovanför den andra. 

257 

Foto på Hitler och Mussolini. Båda har uniform på sig. Mussolini hälsar på folkmassan med 
en uppsträckt hand i luften. Hitler har ett band med en svastika runt överarmen. Han 
stirrar stint på folket och har den karakteristiska lilla mustaschen som bara täcker läppen 
under näsan. 

258 

Målning på Stalin som står i en talarstol. Han har bakåtkammat hår och stor mustasch. 
Bakom honom vajar en röd fana. 
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258 

Svartvitt foto från en fabrik. Vid det löpande bandet jobbar kvinnor och män med att 
montera traktorer. 

259 

Svartvitt foto på en demonstration. Bönder går med krattor höjda i luften. De flesta är 
kvinnor med hucklen och stora förkläden. De ser uttråkade ut. 

260 

På ett torg talar Lenin i en talarstol. Torget är fullt av människor som lyssnar. 

262 

Svartvitt foto på en man i en affär. Han har en stor trälåda som är proppfull med sedlar. 

263 

Affisch med texten: ”Unsere letzte Hoffnung: Hitler” och bilder med lessna människor. 

264 

Svartvitt foto. På en läktare står fullt med ungdomar. De är alla klädda i samma kläder. Alla 
sträcker upp höger hand i luften i en Hitler-hälsning. Hitler står i en öppen bil och tittar på 
dem. 

265 

Två tyska militärer sätter upp en stor affisch rätt på ett skyltfönster för en klädbutik. 

266 

En davidsstjärna. Det är en sexuddig stjärna. Två trianglar ligger ovanpå varandra. 

266 

Foto på en familj som har davidsstjärnor fastsydda på ytterkläderna. De håller några 
knyten i händerna. 

267 

Foto och affisch. 

Filmfoto på en kille och en tjej som dansar Swing. De sparkar ut med var sitt ben. Runt om 
den står fullt med ungdomar och klappar. 

Affisch med texten: Entartete MUSIK. På en tecknad bild spelar en svart människa saxofon. 
Han är ritad så att han ser ut som en apa. 

268 

Foto på en liten lastbil packad full med möbler. I en soffa på flaket sitter en glad kvinna. 
Män i ”Emilkepsar” och västar tittar på henne. 
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269 

Foto på ett demonstrationståg. På en grusväg går demonstranter. Demonstrationståget är 
flera kilometer långt! 

271 

Foto från ett vardagsrum. En pojke läser och en flicka tittar på. Pappan läser en bok och 
mamman stickar. Pappan har kostym på sig och mamman en dräkt. Flickan har en stor 
rosett i håret. Pojken har vattenkammat hår i sidbena. 

274 

Historisk karta över Europa 

  Stortyskland: Tyskland, Polen och Österrike 

  Områden ockuperade av Tyskland och dess bundsförvanter: Danmark, Norge, 
Västra Sovjetunionen, Norra Frankrike, Grekland, Serbien och västra Egypten. 

  Stater i förbund med Tyskland: Södra frankrike (Vichyfrankrike), Italien, Kroatien, 
Ungern, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Finland, Franska Marocko, Algeriet, 
Tunisien och Libyen. 

  De allierande: Island, Storbritannien, Sovjetunionen, Iran, Irak, Syrien, 
Transjordanien, Libanon, Palestina och Egypten. 

  Neutrala: Irland, Sverige, Spanien, Portugal, Turkiet och Saudiarabien. 

Frontlinjer i oktober 1942 är genom västra Sovjetunionen. Från Barentshav längst i norr 
ner till Svarta havet. 

275 

Foto på en soldat som stupat. Han ligger död i sanden. Bakom honom springer andra 
soldater. 

280 

Foto på en stad i ruiner. Av husen finns bara några väggar kvar. Gatan är fylld av 
tegelstenar som rasat från husen. 

281 

Foto på tyska soldater. De ligger ner i snön och siktar med gevären mot ett hus. 

282 

Målning på dagen D. De allierade anfaller via havet och landstiger med en jättearmé på 
stranden. 

284 

Historisk karta från 1947 med landsgränser efter andra världskriget. 
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Nya självständiga stater efter 2:a världskriget: Island, Syrien, Irak, Transjordanien och 
Libanon. 

Områden där gränsen flyttats efter 2:a världskriget: Sovjetunionen har flyttats västerut och 
har nu områden från Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Sovjet har också 
Jugoslavien och små områden i Bulgarien. 

288 

Foto på en familj med mamma och tre barn som sitter på en gata. Barnen är ca 10, 8 och 1 
år. Deras kläder är trasiga och de fryser. 
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290 

Historisk karta med koncentrationsläger och siffror som visar hur många judar som 
dödades mellan 1942-1945. 

Stortyskland består av flera länder: 

  Tyskland 170000 

  Koncentrationsläger: Neuengamme, Ravensbruck, Sachsenhausen, Nordhausen, 
Bergen Belsen, Buchenwald, Flossenburg, Gross-Rosen, Natzweiler och Dacjau. 

  Polen 3000000 

  Koncentrationsläger: Stutthof, Chelmno, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec och 
Auschwitz. 

  Tjeckoslovakien 277000 

  Koncentrationsläger: Theresienstadth 

  Österrike 40000 

  Koncentrationsläger: Mauthausen 

Allierade med eller ockuperat av Tyskland 

  Nederländerna 104000 

  Koncentrationsläger: Vught 

  Belgien 40000 

  Luxemburg 2000 

  Frankrike 90000 

  Italien 9000 

  Jugoslaven 67000 

  Ungern 560000 

  Slovaken 0 

  Rumänien 360000 

  Bulgarien 24000 

  Albanien 0 

  Grekland 71000 

291 

Foto från en ugn där en hand sticker ut ur ugnsluckan. 

294 

Foto på en soldat iklädd vita pälskläder. Han tittar ut över landskapet från ett fjäll med snö. 
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295 

Foto på en tågvagn, en godsvagn för varor. I och utanför den finns soldater. 

297 

Foto på två finska soldater som skjuter med en kulspruta. Den ena soldaten håller upp 
ammunitionsbandet och den andre siktar. De har vita militärkläder så att de inte ska synas 
i snön. 

301 

Skylt med texten ”En svensk tiger” och en bild på en blågul randig tiger. 

302 

Foto på ett skyltfönster med tjocka TV-apparater som lådor. Fullt med barn och vuxna 
trängs framför fönstret. De ser jättenyfikna ut. 

302 

Foto på kvinnor som står bredvid varandra i en lagningskedja. De skickar hinkar med 
rivningsbråte mellan varandra. De är klädda i fina kappor eller klänningar. På huvudet har 
de sjalar som döljer håret. 

306 

Historisk karta över utvecklingen av det Europeiska samarbetet 1956-2007. Ordet Euro 
visar att det är länder med Euro som valuta. 

De ursprungliga medlemmarna i EEC från 1958: Frankrike Euro, Belgien Euro, Luxemburg 
Euro, Nederländerna Euro, Italien Euro, Tyskland Euro och Malta Euro. 

Senare tillkomna medlemmar i EU tom 2007: Irland Euro, Storbritannien Euro, Portugal 
Euro, Spanien Euro, Sverige, Finland Euro, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, 
Slovakien, Österrike Euro, Slovenien Euro, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Grekland Euro 
och Cypern Euro. 

308 

Foto på en kille och tjej som dansar. Han håller om hennes midja. Hon lutar sig bakåt och 
skrattar. Killen har pösiga byxor, rutig skjorta och hängslen. Tjejen harflätor med lugg, kjol 
och blus. Båda har gympaskor på fötterna. 

310 

Foto på när Elvis sjunger. Han har på sig skjorta och jeans. Håret har en stor lugg som är 
bakåtkammad. 

311 

Foto på ett demonstrationståg. Poliser med hjälmar och batonger stormar fram mot 
ungdomarna som försvarar sig genom att hålla upp händerna som skydd. 
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318 

Diagram som visar miljoner personbilar från 1930 till 2002. 

Under 1930 fram till 1950 är det bara några hundra tusen bilar. Sedan ökar det för varje 
årtionde och under 2002 finns det 4 miljoner personbilar. 

321 

En dagisfröken läser saga för många små barn. 

322 

Foto på en familj som lassar upp hö upp på en traktorkärra. Kärran dras av en liten traktor 
utan hytt. I bakgrunden syns fält och en skog. 

323 

Foto på en gata med bilar och barn som kör trehjuling på trottoaren. I bakgrunden syns 
höga flerfamiljshus. 

327 

Foto på arbetare som håller upp en skylt med texten: EXTRA, Gott nytt år, Sretnu Novu 
Godinu, Hyvää Uutta, Vuotta, Bon Ano Novo, Buon Anno, Glÿckliches Neues Jahr. 

328 

Foto på Zlatan Ibrahimovic. Han tränar fotboll och har träningskläder i de svenska färgerna 
blått och gult. Han har långt hår och ser koncentrerad ut. 

330 

Diagram som visar att under 1831-1950 var stöldbrott (utom rån) för lagförda personer 
under 100 st per 100 000 invånare. Efter 1950 ökar brotten till att nå en topp 1975 på 400. 
År 2000 har brotten sjunkit till 250. 

331 

Diagram som visar antal våldtäkt för lagförda personer mellan 1842 – 2005. 

Från 1840 – 1950 är våldtäkterna under 0,5 per 100 000 invånare. Från 1950 till sent 1970-
tal stiger fallen till nästan 2 stycken per 100 000 invånare. År 2000 sjunker siffran för att 
sedan öka igen. 

332 

Diagram som visar antal misshandlar för lagförda personer mellan 1836 till 2005. 
Diagrammet visar också antal liter alkoholkonsumtion per person 15 år och äldre 1851-
2205. 

Kurvorna visat att alkoholkonsumtionen och antal misshandelsfall hänger samman. I 
mitten på 1800-talet när folk drack mycket var det också mycket misshandel. 150 stycken 
fall per 100 000 invånare. Kurvan sjunker till 1925 där det är 25 misshandelsfall. Sedan 
stiger antalet fall till år 2000 då det nästan når 100 fall. 
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334 

Foto från Röda torget i Moskva. På en jätteaffisch finns Lenin. På torget är fullt med 
människor som tittar på militärfordon som har raketer. 

337 

Historisk karta över Väst- och Östeuropa. 

Kommunistiska länder (i östra Europa): Sovjetunionen, Östtyskland, Polen Tjeckoslovakien, 
Ungern, Rumänien, Jugoslavein, Bulgarien och Albanien. 

NATO-medlemmar (i västra Europa främst): Norge, Storbritannien, Danmark, Västtyskland, 
Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Grekland och Turkiet. 

Neutrala länder: Irland, Sverige, Finland, Schweiz och Österrike. 

Järnridån går via dessa länders gräns mot varandra: Öst- och Västeuropa, Österrike -
Tjeckoslovakien, Jugoslavien - Ungern/Rumänien/Bulgarien. 

337 

Historisk karta över Berlin. Berlin är delat i 4 delar/sektorer: Fransk, Brittisk, Amerikansk 
och Sovjetisk. Den Sovjetiska sektorn ligger i öster och är nästan lika stor som de övriga 
tillsammans. Mellan den Sovjetiska sektorn och de andra finns en mur. 

337 

Foto på Berlinmuren. Den är murad av sten och har taggtråd högst upp. En kvinna i en 
kappa har klättrat upp med en planka och tittar över på andra sidan. 

338 

Foto från Koreakriget. Transporthelikoptrar släpper ner militärer på en äng. 

341 

En kvinna med barn tittar upp mot himlen. Hon gråter och ser förtvivlad ut. 

345 

Foto på ett dammbygge. Byggplatsen kryllar av människor som bär sten och annat i korgar 
som hänger i träställningar. Ställningen bärs i var sin ände av två män. Dammväggen som 
byggs stöttas upp av stora träställningar. 

349 

Historisk karta på FN:s delningsplan 1947 av Israel. Israel är delat i en arabisk och judisk 
stat. Den arabiska staten finns i Gazaområdet, i norra israel och Västbanken med städer 
såsom Gaza, Beersheba, Hebron, Ramallah och Nabulus. Runt Jerusalem och Betlehem är 
en internationell zon. 

Israels grannar är: Libanon, Syrien Jordanien och Egypten. 
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351 

Foto från gränsen mellan Gaza och Egypten. Fullt med människor och bilar tar sig över. En 
man försöker föra med sig en flock får. 

352 

Foto på två döda barn. Det är en pojke och en flicka på ca 8-10 år. De sitter och lutar sig 
mot en husvägg. De ser ut som de sover men har ett konstigt vitt pulver på huden i 
ansiktet och på händerna. 

356 

Foto från Singapores hamn. Traditionella båtar målade i vackra färger kör förbi. I 
bakgrunden syns skyskrapor. 

359 

Foto på Gandhi som pratar med en annan man. Gandhi är enbart iklädd ett par enkla 
pösiga kortbyxor. Han är liten och smal och bär runda glasögon. 

363 

Foto på en tågstation. På en skylt står: Uitgang deur Duikweg/Exit through Subway. En pil 
till vänster med texten: Nie-Blankes/Non-Whtes och en pil till höger Blankes/Whites. 

370 

Foto på barn i slitna kläder. De bär korgar med pinnar på huvudet. 

370 

Foto på en man som sitter framför datorskärmar i ett kontorslandskap. 

374 

Foto på glada, gamla tanter som är krigsveteraner. De har många medaljer på sida kavajer. 
På huvudena har de svarta baskrar. 

375 

Foto från en affär. 12 köttbitar ligger på en disk och massor med folk står i kö. 

381 

Foto från när Berlinmuren rivs. Flera poliser står och tittar på. De ler och ser glada ut. 

384 

Foto på FN-soldater som tittar på när kvinnor och barn gråter. 

387 

På en bil står två unga män och viftar med Albaniens flagga som är röd med en tvehövdad 
örn. 
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385 

Foto på ett bröllopspar i kostym och vit klänning som promenerar vid ett sönderskjutet hus 
som en gång nog varit väldigt fint med balkonger mot vattnet och vackra bågformade 
fönster. 

390 

Foto på Bejing. Gamla hus i två våningar rivs. I bakgrunden syns nya hus med ca 20-25 
våningar. 
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