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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 
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Författare: Petter Ljunggren  
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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 den tryckta punktskriften samt svällpappersbilder så snart du kan och 
förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven.  

• Baksidestext och sid 236 utgår. 
• Innehållsförteckningen är numrerad. 
• Ordlista, Sveriges regenter genom tiderna och Personregister och utvecklingslinjer 

ligger i en egen volym. 
• Versaler i rubriker utgår. 
• Kursiv stil utgår förutom orden som hänvisar till ordlistan. 
• Rutor som i svartskriftsboken är markerade med knappnålar har försetts med 

tillägget Extra:. 
• Text i rutor skrivs som löpande text i boken. Färgerna är inte angivna. 
• I boken förekommer två maskotar som säger saker. I boken står det:  

- Grön säger: 
- Svart säger: 

eller 
- Grön och svart säger: 
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• Till de flesta bilder finns bildbeskrivningar. Vissa bildtexter har kompletterats med 
beskrivande text. När detta gjorts har de ändrade bildtexterna lagts till i listan över 
bildbeskrivningar. Detta innebär att bildtexterna i den anpassade boken skiljer sig 
åt från dem i svartskriftsboken. Det är viktigt att eleven alltid läser både 
bildbeskrivning och bildtext eftersom mycket information finns i bildtexterna.  

• Svällpappersbilder finns på sid 23, 27 och 46. 
• Texter i anslutning till bilder som fungerar som löpande text har placerats på 

lämplig plats i texten. Därför skiljer sig styckena i den anpassade boken sig från 
styckena i svartskriftsboken.  

• Vissa bildtexter har istället placerats i textrutor och bilden utgått. Se t ex sid 72, 
Magnus Ladulås. 

• Textrutor med egna rubriker markeras inte särskilt. Texterna i dessa rutor har 
istället placerats in i löpande text vid de avsnitt som de hör till. 

• Svällpappersbilder finns på sid 23, 27 och 46. 
• Till kartorna på sid 10, 71, 87, 102, 145, 174, 179 och 186 behövs en arbetskarta 

över Norden i svällpapper. Om ni inte har en sådan redan, kan den beställas på 
www.webbshop.spsm.se.  

• Några stavfel i förlagan har ändrats. 
  

http://www.webbshop.spsm.se/
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Sidspecifika förändringar 

23 

Se svällpappersbild. Runsten. 

Svällpappersbilden av runstenen är inte likadan som den som visas i boken. 

27 

Se svällpappersbild. Årder. 

46 

Svällpappersbild av runsten. 

Svällpappersbilden av runstenen är inte likadan som den som visas i boken. 

Svällpappersbild av Futharken. 

63 

Tillägg i textrutan: 

Exempel på orter: Markaryd, Blomstermåla, Emmaboda. 

86 

De städer som inte nämnts i bildtexten finns att läsa i bildbeskrivningen. 

147 

Bildtext: I andra stycket har orden ”den här” tagits bort.  

198 

Både bild och bildtext utgår. 

  



4 
 

Till läsaren 

Ordlista, Sveriges regenter genom tiderna och Personregister och utvecklingslinjer ligger i 
en egen volym. 

I boken finns två maskotar som säger saker. Den ena är grön med stora ögon och den 
andra är svart med burrigt hår. När de pratar står det i boken: Grön säger: eller Svart säger: 

Bildbeskrivningar finns till de flesta bilder i boken. Om de inte är färgfoto står det skrivet i 
bildbeskrivningarna. 

Ibland har bildtexterna och bildbeskrivningarna skrivits ihop – det innebär att dina 
bildtexter kan skilja sig från svartskriftsbokens bildtexter.  

Det är viktigt att läsa bildtexter och bildbeskrivningar eftersom de ger mycket information 
som du annars går miste om.  

Runstenen på svällpappersbilden är inte likadan som den i boken.   

Många kartor visar hur Norden ser ut vid olika tidpunkter. Din lärare visar motsvarande 
bild på en Nordenkarta där din lärare kommer att markera olika gränser eller vägar. 

I texten finns kursiverade ord. Dessa ord finns förklarade i ordlistan längst ner på samma 
sida. Där står det ett o i vänster marginal. 

Vid vissa rubriker i boken finns ordet "Extra:" Det är texter som tillför lite extrainformation 
i det aktuella sammanhanget. 
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Pedagogiska tips 

• Läs "Till läsaren" gemensamt med eleven så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 

• I boken finns många tidslinjer. Det går utmärkt att göra egna tidslinjer av 
självhäftande skumplast/funky foam. Klipp en lång, smal remsa och gör små kilar 
som tidsmarkeringar. Detta ger eleven större förståelse för förhållandet mellan 
tidsperioderna. 

• Använd allt taktilt material du kan hitta i gömmorna på skolan, eller plocka med dig 
flintastenar hem från någon strand i Sverige. 

• Till vissa bilder är eleven hjälpt av en skiss på ritmuff. Man kan göra det enkelt för 
sig genom att göra en kopia av den bild man vill rita genom att kopiera den i 
skolans kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den kopierade bilden i ritmuffen. 
Fyll i de konturer som du anser behövs för förståelsen och skriv sedan den text som 
eleven behöver genom att sätta in ritmuffen i elevens perkinsmaskin. 
Vissa uppgifter behöver man förbereda i förväg, med exempelvis en ritmuffsbild. 
Exempel: 

  sid 16, yxa 
  sid 27, årder 
  sid 70, Sankt Erik 
  sid 77, tre kronor 
  sid 167, postens logga 
  sid 222, bomärke 
  sid 6 iris, fingeravtryck, DNA 

• På sid 68 talas det om att köpa märken. Du har säkert ett gammalt simmärke/annat 
märke hemma som du kan visa för eleven, men också för klassen. 

• På sid 73 beskrivs schackpjäserna som påminner om medeltiden. Låt eleven få 
känna på schackpjäser. 

• Kartor:  
Sid 10, 71, 87, 102, 145, 174, 179 och 186: Nordens utseende och utbredning visas, 
liksom indelningen av riken i Sverige samt isens utbredning under istiden. Använd 
en arbetskarta över Norden och markera områden med hjälp av 
vaxsnören/kartnålar. Kartan kan sättas fast på en korkskiva. Den finns att köpa till 
koordinatsystem hos SPSM.  
 
Sid 36: Vikingarnas färdvägar. Berätta för eleven om de vägar som inte nämns i 
texten. Använd gärna en jordglob. Det finns uppblåsbara jordglobar som går att 
göra taktila genom att klistra tyg med olika textur för olika världsdelar. Då får 
eleven en förståelse för hur långt det är mellan Europa och Amerika.  
 
Sid 150: Här finns en bild på handelsvägar som blir alltför svåra att avläsa taktilt. 
Berätta och ta gärna kamrater till hjälp.  
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• Svällpappersbilden av runstenen på sid 23 och 46 är inte likadan som den som visas 
i boken. Eleven får en förståelse genom svällpappersbilden hur formen på en 
runsten är och hur texten snirklar sig. Förklara eventuella olikheter om frågan 
uppkommer. 

• Samtala om bilderna i boken och ge den extra information som eleven kan ha nytta 
av för att få samma förståelse som sina seende kamrater då bildberskrivningarna 
aldrig kan ge exakt samma information som seende elever får. 
Exempel: 
 
Sid 111: En mycket vacker karta som är ett gammalt träsnitt. Berätta att denna bild 
också finns på baksidan av boken. Låt gärna några klasskamrater få berätta vad de 
ser för detaljer i bilden.  
 
Sid 117 och 155: Här finns också mycket detaljer som är värt att prata om.  

• Vissa teckningar är humoristiskt ritade. Se sid 198. Om frågor uppkommer i klassen 
berätta vad som är speciellt i bilden. 
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Bildbeskrivningar 

4 

Tecknad bild av en tillfällig boplats. Huset har formen av ett tält med gräs på taket. Golvet 
är lägre än marken runtomkring. En man och en kvinna lagar mat vid en öppen eld. Två 
personer samlar in sin fångst av fisk vid sina kanoter. Två barn och två hundar leker. 

4 

En gågata med mycket folk och trängsel. 

6 

Handskrivet ark med snirklig svårläst stil. Den första bokstaven är en majuskel. Den är 
större och snirkligare än de andra bokstäverna. 

6 

Ett svärd i järn som är nött. På handtaget sitter en knopp som är konformad. 

6 

En pojke viskar i en annan pojkes öra. 

6 

Riksarkivets hemsida visas. 

7 

En historiker klädd i kostym sitter på bordskanten i ett avlångt sammanträdesrum med 
sammetsklädda karmstolar. Han säger: Vad står det här? Vem skrev det här och till vem? 
Hur och när skrevs det här? 

7 

Vid en utgrävningsplats står en kvinnlig arkeolog och håller upp ett föremål. Hon säger: 
Vad har jag hittat? Hur gammalt kan föremålet vara? Vad har det använts till? 

8 

Tidslinje från år 800-2000. 

  Vikingatiden: 800-1100. 

  Medeltiden: 1100-början av 1500-talet. 

  Vasatiden: Början av 1500-talet-början av 1600-talet. 

  Östersjöriket, Stormaktstiden: Början av 1600-talet-början av 1700-talet. 

  Frihetstiden: (1719-1772). 

  Gustavianska tiden (1772-1809). 

  Här lever vi idag: 2016. 
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9 

Tecknad bild. Peder Swart sitter vid en skrivpulpet och skriver med bläck och fjäderpenna 
medan Gustav Vasa går omkring och dikterar. 

10 

4 kartor över nuvarande Sverige, Norge, Finland och Danmark. 

1. För 20 000 år sedan låg en tjock och tung inlandsis över hela Norden. 

2. För 12 000 år sedan blev det varmare. Isen började smälta. 
Kartan visar att den smälta isen bildar havet Baltiska issjön. 

3. För 8 000 år sedan fanns bara lite av isen kvar. Delar av det som idag är land låg 
under vatten. 
Kartan visar att havet som breder ut sig nu heter Ancylussjön. 

4. För 4 000 år fanns inga stora isområden kvar. Delar av Sveriges kust låg fortfarande 
under vatten. 
Kartan visar Litorinahavet. Det är till stora delar likt nuvarande Östersjön men 
kusterna är mer täckta av vatten. 

10 

Tidslinje från år 12000 f.Kr. - år 2 000 e. Kr. 

  Jägarestenåldern: 12000 f.Kr.- 4000 f.Kr. Jägare och samlare kommer söderifrån till 
Norden. 
För 9000 år sedan kom också människor invandrande till Norrland både från öster 
runt Bottenviken och från Norska havet i väster. 

  Bondestenåldern: 4 000 f.Kr.- 1800 f.Kr. Vi blir bofasta bönder. 

  Bronsåldern: 1800 f.Kr.- 500 f.Kr. Vi gör bilder på stenhällar, hällristningar. 

  Järnåldern: 500 f.Kr. - 1100 e.Kr. Vi börjar använda järn till verktyg och vapen. 
Vikingatiden (en del av Järnåldern), 800 e.Kr.- 1100 e.Kr. 

11 

2 fotografier. 

1. Två män ligger på knä på marken och letar föremål. De har små verktyg att gräva 
med. 

2. En arkeolog gräver fram ett skelett ur jorden. 

12 

Tecknad bild av en tillfällig boplats. Huset har formen av ett tält med gräs på taket. Golvet 
är lägre än marken runtomkring. En man och en kvinna lagar mat vid en öppen eld. Två 
personer samlar in sin fångst av fisk vid sina kanoter. Två barn och två hundar leker. 



9 
 

13 

Sveriges äldsta bevarade skelett är nästan 9000 år gammalt. 

Skelett som sitter i en grop av grus med uppböjda knän. Mellan fötterna ligger en pilspets. 

Skelettets tänder är mycket fina. Hur kan det komma sig utan tandkräm och tandborste? 

13 

Med hjälp av dödskallens form har man återskapat Barumskvinnans ansikte. Hon var 151 
cm lång och ca 45 år när hon dog. 

Barumskvinnans utseende skiljer sig inte speciellt från kvinnors utseende idag. Hon har 
håret bakåtstruket i en hästsvans. 

14 

Gånggrift med rektangulär ingång. Ovanpå växer gräs. 

14 

Tecknad bild av en boplats från bondestenåldern. Den ligger vid vattnet. Huset är avlångt 
med en ingång mitt på långsidan. Taket är klätt med vass och det kommer ut rök ur två 
små öppningar på var sin gavel upptill. Det finns inga fönster. Människor är ute kring huset 
och bär vatten och vaktar djuren. Runt odlingar finns staket eftersom djuren går lösa. 

15 

Sädesax där kornen sitter i ett tvåsidigt ax som har sträva borst. 

16 

En del stora bronsyxor gick inte att hugga med. Det var bara skryt för att visa att man var 
rik och hade kontakt med mäktiga gudar. 

En yxa av brons med ett nött träskaft. Eggen har formen av en cirkelbåge. 

16 

I en urgröpt ekstock ligger kläder från bronsåldern. De låg tillsammans med ett skelett av 
en 18-årig flicka i en gravhög vid Egtved i Danmark. Flickan bar en ylletröja, en kort kjol av 
snören och ett bälte med en stor rund platta av brons när hon begravdes. 

Flickan bar en ylletröja, en kort kjol av snören och ett bälte med en stor rund platta av 
brons när hon begravdes. 

17 

En av många hällristningar som finns i området runt Tanum. Den föreställer en man 
ridande på en häst. Han håller i ett spjut och en fyrkantig sak, kanske en sköld. Hästar att 
rida på var något nytt under bronsåldern.  
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17 

En sommarbild av en gravhög. Till vänster om högen finns ett litet rött hus och tre barn 
syns. Ett barn står längst uppe på kullen. 

18 

Ett svärd i järn som är nött. På handtaget sitter en knopp som är konformad. 

18 

I sådana här långhus bodde människorna tillsammans med sina husdjur. Huset på bilden är 
byggt på samma sätt som man gjorde under järnåldern.  

Taket på huset är av näver. Där taket slutar är ytterligare ett litet tak byggt som stöttas 
med en rad av pålar. Det blir som ett uterum.  

19 

Ett mynt som blänker av guld. På myntet syns två människor som tillsammans håller ett 
kors. Några bokstäver syns runt kanten. 

19 

Dryckeshorn med spiralformade slingor och rankor i vitt och grönt. 

20 

Tidslinje som visar vikingatiden: 800 e.Kr.- 1100 e.Kr. 

År 793: Vikingarna plundrar ett kloster i Lindisfarne (England). 

På 900-talet: Birkaflickan dog i handelsstaden Birka. Hövdingen Erik Röde seglade med 25 
skepp från Island till Grönland. 

På 1000-talet: Nordborna lät resa många runstenar. 

1100 e.Kr.: Vikingatiden tar slut när missionärer kommer hit och nordborna blir kristna. 
Medeltiden börjar. 

21 

Tecknad bild som visar hur man bodde på vikingatiden. Alla människor runt gården är 
sysselsatta. Två män slår ner pålar i vattnet och fyller ut strandkanten med stora stenar. 
Några män har delat en trädstam på längden. En man plöjer en åker med hjälp av en oxe. 
Barnen ser till getterna. 

21 

En bild av en bildsten från Gotland som skildrar vikingarnas resor. Ett vikingaskepp, med 
typiskt hög för och akter som slutar i en spiral, är lastat med människor. Seglet är 
rektangulärt. 

21 

Vikingahjälm i järn som täcker huvudet och övre delen av ansiktet. Den har hål för ögonen. 
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21 

Tecknad bild av ett träd med sex djurkroppar hängande fastknutna i bakbenen. Ovanför 
trädet cirklar två korpar. 

24 

En sida av en skriven saga. Till vänster finns en bild av fyra män i grå och röda kläder som 
har svärd och en yxa. 

22 

Teckning av en liten by som ligger intill en sjö/ett hav och ett vattendrag. Flera gårdar 
sammanbinds av små stigar. Det ryker ur skorstenarna. Intill varje gård finns en liten åker. 
Runt en av gårdarna finns det en mur. Ute på en udde finns cirka 8 kullar och bredvid dem 
en stensättning i form av en båt. Många båtar är ute på sjön.    

24 

Runsten som är täckt av runor skrivna i lodräta rader. Överst finns tre vågräta rader och 
nederst en vågrät rad med runor. 

25 

Tecknad bild som visar vad man skickade med den döde i graven. I båten finns: en matta, 
skinn, matskålar med mat, bröd, en död hund, rep, träskrin. Utanför båten finns två döda 
hästar och två döda hundar. 

26 

Tecknad bild som visar hur man bodde på vikingatiden. Alla människor runt gården är 
sysselsatta. Två män slår ner pålar i vattnet och fyller ut strandkanten med stora stenar. 
Några män har delat en trädstam på längden. En man plöjer en åker med hjälp av en oxe. 
Barnen ser till getterna. 

28 

Tecknad bild. Husbonde som är klädd i en blå dräkt, grå byxor och mössa, bälte och skor 
gjorda av läder. 

28 

Tecknad bild. Husfru med röd hängselklänning och en långärmad, vit klänning under som 
når ända till marken. Hon har ett gult huckle på huvudet. 

28 

En nyckel av järn. Den är fantasifullt formad med små detaljer som bildar fyrkantiga, runda 
och triangelformade mönster. 

29 

Tecknad bild av ett barn som mjölkar en get. 
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31 

Ett vackert djurhorn som har fält i olika grå och svarta nyanser. Vid öppningen sitter en 
metallring. 

31 

Tecknad bild av ett gille. 9 män och kvinnor med färgglada kläder sitter vid dukade bord. På 
borden finns fat med bröd och kött. I en tronstol med två djurhuvuden på vardera sidan 
sitter en man med ett dryckeshorn. Gästerna höjer sina bägare och muggar till en skål. En 
träl med grå kläders stjälper upp mat ur en stor gryta. 

32 

Ett vikingaskepp med vitt och rödrandigt segel i solnedgången. 

32 

Skulptur av ett lejon med runor skrivet på ryggen och ena benet. 

32 

En bildsten från Gotland som skildrar vikingarnas resor. Ett vikingaskepp, med typiskt hög 
för och akter som slutar i en spiral, är lastat med människor. Seglet är rektangulärt. 

33 

Ibland rövades föremål, t.ex. guldskrin, från kloster och visades sedan stolt upp när 
vikingen kom hem. 

34 

Teckning av en liten by som ligger intill en sjö/ett hav och ett vattendrag. Flera gårdar 
sammanbinds av små stigar. Det ryker ur skorstenarna. Intill varje gård finns en liten åker. 
Runt en av gårdarna finns det en mur. Ute på en udde finns cirka 8 kullar och bredvid dem 
en stensättning i form av en båt. Många båtar är ute på sjön.    

35 

Tecknad bild inifrån ett vikingaskepp. Häst, kor, grisar, åtta tunnor, två stora paket och åtta 
personer finns på däck. En kvinna rör i grytan över elden. En man till höger sitter på en hink 
med byxorna neddragna. 

37 

Målning. Kungen sitter på en tron i mitten. Tronen och kungens kläder och gloria är i guld. 
Runt kungen trängs åtta människor. Närmast kungen finns väringarna som håller i spjut. De 
är klädda i rött och blått. 

37 

Ett grönt landskap på Island. Till höger finns en gejser som sprutar upp vatten. 
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39 

Två bilder över uppbyggda modeller av Birka. Det finns tre rader med hus och cirka tio hus i 
varje rad. 

40 

Tre arkeologer med varma utekläder undersöker en hög med jord som ligger på en stor 
träbricka. 

40 

I en öppen hand ligger ett skaft av trä som är så stort som handflatan. 

41 

Vaxdockan av Birkaflickan har en lång röd klänning som är enkelt sydd och under den har 
hon en vit särk. Håret är uppsatt i en hästsvans. 

42 

Tecknad bild av en pojke som går i skogen. Han ser rädd ut. Överallt finns levande varelser. 
Berget har ögon och näsa, två trädstammar är benen på ett troll, trädkronan har ögon och i 
träden finns små gröna varelser med tofs och vingar. 

43 

Tecknad bild av ett träd med sex djurkroppar hängande fastknutna i bakbenen. Ovanför 
trädet cirklar två korpar. 

44 

Tre tecknade bilder av Tor, Idun och Oden. 

Han har muskulös överkropp, böjd rygg, smala ben och rött skägg. Han bär en grön tunika 
och ett brunt bälte. I handen har han en hammare. 

Idun är klädd i en vit hängselkjol med en röd tröja under. Hon bär en liten kista av guld 
under ena armen och ett guldäpple svävar ovanför hennes andra hand. 

Oden bär en lång blå kappa. Han har spetsig hatt med vitt brätte. Han har långt, vitt skägg 
och på hans axlar sitter två korpar. I handen håller han ett spjut som är lika långt som han 
själv är. 

45 

En gatuskylt där det står Valhallavägen, kv. Svea Artilleri 97-127. 

45 

På en bildsten avbildade vikingarna själva sina asagudar. Oden går först med sitt spjut, 
sedan kommer Tor med sin hammare och sist går Frej. 

45 

Tecknade bilder av Freja och Loke. 
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Freja åker i en vagn, gjord av en trästock och trähjul, som dras av två grå katter. Freja har 
röd klänning och långt, brunt, lockigt hår. 

Loke är smal, sitter med krokig rygg, armbågen vilande på knät och handen på hakan. Han 
är klädd i grått och ser ut att sitta och smida planer. 

46 

Ett foto och en teckning av samma runsten. Teckningen gör ristningarna tydligare. Texten 
är skriven i en snirklande orm. I mitten syns ett kors. 

47 

Estrid bär ett vitt skynke över huvudet. Hon har blont hår. 

48 

Tecknad bild. En kristen munk klädd i lång grå dräkt talar med en hövding klädd i röd tunika 
och blå mantel. Hövdingen säger: - Är det sant att alla som tror på den kristna Guden får 
komma till paradiset efter döden, till och med kvinnor och barn? Munken svarar: - Absolut! 
Jag kan världsspråket latin. Om du blir kristen kan jag hjälpa dig att få kontakt med kungar 
och mäktiga män i de kristna rikena i Europa. Bakom männen står stora folkskaror. 

49 

Tor som är klädd i en orange klädnad med guldbälte höjer sin hammare. Armarnas muskler 
är spända. På himlen blixtrar det. 

49 

Hjälten i filmen The Avengers har en svart klädnad och en svart mantel med röd kant. Han 
höjer sin hammare. 

52 

Tidslinje över medeltiden från år 1100-1350. 

  Före år 1100: Vikingatiden. 

  1100-talet: Sverige blir ett enat kristet rike. 

  1200-talet: Mer åkermark ger mer mat som ger fler människor som odlar mer 
åkermark och så går det runt. 

  1250-1275: Birger Jarl styrde Sverige genom sin som Valdemar. 

  Slutet av 1200-talet: Riddarna skulle vara modiga krigar men inga råa busar. 

  1303-1373: Heliga Birgitta. 

  1319-1364: Magnus Eriksson. Kung i tre riken. 

53 

Tecknad bild av en kung som är klädd i röd dräkt och blå mantel. I bältet hänger ett svärd. 
Han har en guldkrona på huvudet. 
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53 

Flygfoto av en kyrka, prästgård och kyrkogård. 

54 

Karta som visar dagens Sverige och rikena i början av medeltiden: Hälsingland, Dalarna, 
Uppland, Åland, Värmland, Västmanland, Dalsland, Närke, Svealand, Östergötland, 
Västergötland, Småland, Öland och Gotland. 

55 

Tre föremål. 

En välsignad sten. 

Ett silverfat med bokstäver i kanten och ett inristat kors i mitten. Mitt på korset finns en 
knuten hand med pekfinger och långfinger utsträckta. 

Nattvardbägare i silver med bokstäver inristade överst. 

56 

2 tecknade bilder:  

En kung klädd i röd dräkt och blå mantel. I bältet hänger ett svärd. Han har en guldkrona på 
huvudet. 

En präst i en klädnad med gult och rött mönster och en tillhörande mössa. Han håller en 
manshög stav i handen. Bredvid står en missionär. Han är klädd i grå kläder. 

56 

En stavkyrka. Den är kvadratiskt formad och taket är byggt i sex nivåer där byggnaden 
efterhand blir mindre. 

58 

Ett lågt knuttimrat hus med ett par decimeter långt gräs på taket. Vid husknuten ligger 
stockarna omlott. 

59 

5 teckningar som visar vad bonden gjorde. 

• Jaga med pil och båge. 
• Fiska med nät.  
• Hugga i sten. 
• Sköta kossor.  
• Ta hand om åkern. 

60 

En vävtyngd ser ut som en liten rund sten med ett hål i mitten. Den var ofta gjord av lera. 
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60 

Tecknad bild. Interiör från ett medeltida hus. En flicka bär in vatten och en kvinna väver i 
en vävstol med vävtyngder hängande längst ner. 

61 

På livets hjul sitter tre människor och den sista människan ramlar omkull och blir 
uppfångad av en man som liknar ett levande skelett. Han har en spade i handen. 

63 

Tecknad bild av en familj som är landbor. De har tre barn. Mamman har ett förkläde precis 
som flickan. Hon håller det yngsta barnet i famnen. Pappan håller i en högaffel. 

63 

Tecknad skiss som visar att mer åkermark ger mer mat som ger fler människor som odlar 
mer åkermark och så går det runt. 

64 

Karta över Gotland med 86 inprickade kyrkor som ligger spridda över hela ön. 

65 

På en takmålning visas hur Guds sändebud Jona kastas ut i havet och slukas av en val. Till 
höger ser man sedan hur han spottas ut av valen. Då har han blivit alldeles skallig och blek. 

67 

Tecknad bild av en munk iförd en vit hellång kåpa och över den ett grått tygstycke. Han är 
skallig på hjässan och har hår likt ett pannband. 

67 

Flygfoto av en kyrka, prästgård och kyrkogård. 

67 

Malört med silvergrå blad och gula, små blommor hängande i greniga klasar. 

68 

Skelettdelar som ser ut som en hand. 

69 

Statyn som föreställer Birgitta saknar en hand. Birgitta håller en bok i knäet. Hon är klädd 
som nunna med lång klädnad och dok. 

69 

Relikskrin som har formen av en kista står i en skyddande glasmonter. Den är dekorerad 
med mönster på ovansidan och på väggen ovanför hänger en röd bonad med ett krucifix. 
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70 

Fyra flaggor med blå botten och Eriks bild i gult på mitten. Erik har krona på huvudet. 

70 

Tecknad bild av ett giftermål. Kung Erik är klädd i en blå dräkt, har ett svärd i sidan och bär 
en guldkrona. Drottning Katarina bär en enkel röd, lång klänning och har en kort, vit slöja. 
En präst med hög mössa välsignar dem. Publiken applåderar. 

71 

Nordenkarta för 1200-talet. Områden i Finland var numera en del av det svenska riket. Och 
skulle så förbli till år 1809. 

71 

Birger Jarl ser ut att vara i 45-årsåldern. Han har höga kindknotor, en skåra i hakan och 
bekymrade ögon.  

72 

Tecknad bild av en pojke klädd i lila knälång tunika, en man klädd i gul dräkt och blå mantel 
och hatt med plym, en kvinna i röd lång klänning och en flicka i grön klänning. 

74 

Målning av ett korståg. Tre ryttare på en vit, en svart och en brun häst rider i täten följda 
av en stor mängd människor som rider på hästar och kameler. En kvinna sitter på en 
kamelrygg i ett kubformat tygskydd. Det vajar många fanor i luften. 

74 

Hjälm i järn som täcker både skallen och ansiktet. Den del som sitter över ansiktet har ett 
mönster av små hål. 

75 

Tecknad bild av en tornering. Den ena ryttaren sitter i sadeln med full rustning och en 
hjälm men horn. Han höjer sitt svärd rakt upp i luften. Den andra ryttaren gömmer sig 
bakom hästen och biter på naglarna. En man bredvid håller i hans lans. På åskådarläktarna 
sitter folk. 

76 

Porträtt av Birger Magnusson, kung i Sverige 1290-1318. Han bär en sirligt utsmyckad 
guldkrona. Birger säger: - Minnes i Håtuna-leken bröder? 

76 

Tror du nyckeln till fängelsehålan ligger kvar på bottnen av Nyköpingsån vid Nyköpingshus. 
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77 

Porträtt av Magnus Eriksson, kung i Sverige 1319-1364. Magnus säger: - Jag blev kung i tre 
riken: 

1. Sverige med Gotland och Finland. 

2. Norge med alla sina stora öar. 

3. Skåne, Blekinge och Halland som tidigare tillhört Danmark. 

77 

Kartan visar: 

Sverige-Finland med indelning i landskap: 

Ångermanland, Medelpad, Hälsningland, Gästrikland, Dalarna, Uppland, Västmanland, 
Värmland, Södermanland, Närke, Dalsland, Östergörland, Västergötland, Småland, 

Gotland, Öland, Österbotten, Satakunt, Tavastland, Karelen, Finland, Nyland, Åland. 

Landskap som tillfälligt hört till Sverige: 

Halland, Blekinge, Skåne, 

Norge med indelning i lagmansdömen: 

Hålogaland, Trondheim, Jämtland, Bergen, Oplandene, Oslo, Skiensyssel, Tunsberg, 
Stavanger, Agder, Viken. 

80 

Tidslinje av medeltiden från år 1350-1500. År 1350 drabbade digerdöden Sverige med full 
kraft. 

  1397-1523: Kalmarunionen. 

  1400-talet: I städerna bildar borgarna skrån och gillen. Konster att trycka böcker 
uppfanns av Johann Gutenberg. Sjöfarare från Spanien och Portugal hittar sjövägen 
till Amerikas och Asiens rikedomar. 

  1500-talet: Vasatiden börjar. 

81 

Målning. En man ligger nerbäddad i sin säng. En annan man som är blek och skallig 
försöker strypa den liggande. 

81 

Myntliknande sigill från Hansan. Runt kanten finns en text och i mitten sitter två män i en 
båt. 

81 

Målning. Mitt på Stockholmen ligger Storkyrkan. Bakom den finns slottet. Hela ön är tätt 
bebyggd av hus. Fyra torn utformade med tinnar och mellanrum står som skydd mot 
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staden. Runt holmen syns stockar som liknar ett stängsel. Det finns flera obebodda öar 
runt Stockholmen. 

81 

Målning. Drottning Margareta har en lång klänning i röd sammet och en lång kappa av 
päls, med vida ärmar. På huvudet har hon ett tygstycke med tofsar vid sidan och en gyllene 
krona. Hon håller en spira i handen. Albrechts krona ligger på marken. 

82 

Tecknad bild av en hamn med båtar, människor och hus. Några hus har trappstegsgavlar. 
En kvinna har ett stånd med fisk. En man som ser sjuk ut sitter och lutar sig mot en 
husgavel. 

Två svarta råttor springer iland från en båt. 

83 

Målning. En man ligger nerbäddad i sin säng. En annan man som är blek och skallig 
försöker strypa den liggande. 

84 

Tecknat landskap av en ödegård som är upprustad. Vid strandkanten till vänster ligger ett 
nybyggt hus med fyra torn, ett i varje hörn. Till höger finns ett förfallet hus i sten med 
trappstensgavlar. Utanför står en man i fina kläder och kommenderar arbetare på en 
odlingslott. 

Två lador är fallfärdiga och bredvid är det uppbyggt nya lador med staket runt och fina 
grönsaksodlingar. En man som kommit på en vit häst sträcker fram en penningpung till en 
man och hans familj. 

86 

Karta över södra delen av Sverige och övriga städer som bildades under medeltiden: 

I Sverige: Öregrund, Östhammar, Hedemora, Sigtuna, Enköping, Västerås, Köping, Arboga, 
Torshälla, Eskilstuna, Strängnäs, Örebro, Tälje, Trosa, Linköping, Skänninge, Vadstena, 
Bogesund, Jönköping, Västervik, Nya Västervik, Vimmerby, Eksjö och Växjö. 

I Norge: Uddevalla, Marstrand och Kungahälla. 

I Danmark: Varberg, Falkenberg Halmstad, Laholm, Båstad, Luntertun, Helsingborg, 
Landskrona, Lund, Malmö, Skanör, Falsterbo, Trelleborg, Ystad, Tommarp, Simrishamn, 
Åhus, Sölvesborg, Elleholm, Ronneby, Lyckå och Avaskär. 

87 

Målning. Mitt på Stockholmen ligger Storkyrkan. Bakom den finns slottet. Hela ön är tätt 
bebyggd av hus. Fyra torn utformade med tinnar och mellanrum står som skydd mot 
staden. Runt holmen syns stockar som liknar ett stängsel. Det finns flera obebodda öar 
runt Stockholmen. 
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89 

Gränd i Stockholm som är mycket smal. I slutet av gränden finns en lång trappa och en 
lykta i smide hänger på väggen. Ett barn står i gränden. 

90 

Tecknad bild av en borgarfamilj med två barn. Mannen har en grå rock med bälte och en 
röd hatt. Han bär en låda. Kvinnan har en röd dräkt med vitt förkläde och vitt dok. Hon 
håller en degspade. 

90 

Sigill gjort av metall. Det är runt och har mönster i mitten omgivet av bokstäver. 

91 

Målning av ett gille. Människor klädda i mycket färggranna dräkter och hattar har samlats i 
ett hus. Fina skepp med segel och vimplar ligger i en hamn och i bakgrunden finns ett vitt 
slott med torn. 

93 

Gammal och nött bild som visar en man som hänger med ett rep runt halsen. På båda sidor 
om honom finns en snirklig text i form av två ormar. 

95 

Interiör från ett tryckeri. Tryckpressen byggd i trä är hög och skåpliknande där man skjuter 
in stämplarna. I bakgrunden finns stämplar och några boksidor hänger på tork på en lina. 
En färdigtryckt bok ligger i förgrunden. 

96 

Karta som visar vilka handelsvaror som förekom vid Östersjön, Nordsjön och Island. 

  Island: Fisk och vadmal. 

  Norge: Timmer, pälsverk, hudar, fisk, tran, smör, vax. 

  Finland: Pälsverk, beck, timmer, hudar. 

  Ryssland: Pälsverk, lädervaror, vax, honung. 

  Norra Sverige: Pälsverk, hudar, beck, järn, koppar. 

  Södra Sverige: Smör, hudar, ost, timmer. 

  Danmark: Råg, smör, boskap, fläsk, fisk. 

  Tyska orden (ligger vid nuvarande baltikum):Pälsvaror, bärnsten. 

  Polen: korn, råg. 

  Tysk-romerska riket: råg, malt, öl, vin, salt, tyger, hantverksprodukter. 

  Frankrike: Vete, vin, salt, tyger, hantverksprodukter. 
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  Brügge: Kläder, linnetyg. 

  England: Vete, honung, ull, tyger, salt, fisk. 

  Irland: Hästar. 

  Skottland: Ull, fisk. 

96 

Myntliknande sigill från Hansan. Runt kanten finns en text och i mitten sitter två män i en 
båt. 

97 

En kogg med ett fyrkantigt randigt segel i rött och vitt. 

97 

Ringmuren i Visby i sommartid. Med jämna mellanrum finns torn där det längst upp finns 
smala skyttegluggar. En port i muren är byggd som ett torn med ett sluttande tak. 

98 

Ett kranium som ligger inbäddat i järn. 

99 

Målning. På ett torg med kullerstenar i Visby, med stora byggnader runt omkring syns ett 
myller av människor. Valdemar Atterdag sitter på en upphöjd tron med röd matta. Det 
finns soldater, kvinnor, män och barn. I förgrunden står en kvinna med långt utsläppt hår 
och håller ett barn i famnen. Hennes man har en lång röd luva på sig. Till vänster nosar en 
tax på tunnorna med guld och silver och till höger finns en judisk man i lång vid kappa och 
toppig hatt. 

101 

Målning. Drottning Margareta har en lång klänning i röd sammet och en lång kappa av 
päls, med vida ärmar. På huvudet har hon ett tygstycke med tofsar vid sidan och en gyllene 
krona. Hon håller en spira i handen. Albrechts krona ligger på marken. 

102 

Karta över Kalmarunionen 1397-1523. 

Island, Norge, Danmark, delar av nuvarande Sverige och delar av nuvarande Finland är 
markerade på kartan. 

102 

Teckning i svartvitt av Kung Erik av Pommern. Han bär en vid kort kjortel och en 
slängkappa. Han håller ett äpple. 

103 

Staty av Filippa med långt hår och krona. Hon bär dräkt och slängkappa. 
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104 

Tecknad bild. Bergsmän gömmer sig bakom kullar. De har armborst redo för strid. Ett 
ridande följe med vagn närmar sig. I täten rider en man med vita och röda kläder och 
danska flaggan i handen. 

106 

Världskarta som visar handelsvägarna under 1400 och 1500-talen. 

1400-talet: Handelsvägarna går framför allt på torra land och via floder. De når till Island, 
ner i norra Afrika och den södra delen av Asien – ända bort till Japan.  

1400-1500-talen: Nya handelsvägar till havs. Handelsfartygen utgår från Portugal och 
Spanien. De sträcker sig långt bort – till Sydamerika, Nordamerika, Sydafrika och 
Indonesien. Man tar sig runt hela jorden till havs! 

107 

Målning. Columbus iförd röda kläder och lila mantel står med ena knät på marken. Han 
håller en gul fana med röda ränder i ena handen och ett svärd i den andra. I hans följe finns 
ett tiotal personer. Till havs finns tre stora skepp. 

107 

Peppar som växer i en hängande klase. Fröna är gröna och röda. 

110 

Porträtt av Gustav Vasa. Han har mustasch och rött, tjockt och välkammat skägg. Han har 
rak lugg och bär en svart basker som sitter på sned. 

110 

Tidslinje år 1500-1600. 

  Sten Sture den yngre var riksföreståndare i Sverige. 

  Kristina Gyllenstierna försvarade Stockholm. 

  1521 Medeltiden går över i Vasatiden. 

  Unionskungen Kristian II blev även kung i Sverige. 

  Gustav Eriksson Vasa krönts till Sveriges kung 6 juni 1523. 

  Erik XIV ärvde kronan av sin far. 

  Johan III tog över kronan från sin bror. 

  Sigismund blev kung i två länder. 

  Gustav Vasas yngste son Karl IX tog kronan med våld. 
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111 

Karta över Sverige och de andra länderna runt Östersjön, så som man trodde att det såg ut 
på 1500-talet. Då kallade man området för Scandia. Idag säger vi Skandinavien. 

Kartan är gjord från ett träsnitt som Olaus Magnus (1490-1557) skapade. Han var den siste 
katolske ärkebiskopen i Sverige. 

Kartan är mycket detaljrikt och dekorerad både till lands och till sjöss. Några saker man kan 
se är renar, vilda djur, människor, hästar, kungar, landskapssköldar, djur i havet, båtar, träd 
och berg. De namn som framträder mest är Finmarchia, Scricfinia, Lappia, Botnia, Scandia, 
E, Norvegia, Svecia, H, och Gothia. 

112 

Tecknad bild. Kristian den II har en dräkt med breda armar och ballongliknande byxor som 
slutar vid låret. Han har strumpor och snabelskor. Han håller nävarna i midjan. Sten Sture 
bär en liknande klädnad och han hötter med knytnäven åt Kristian. Två stormän och en 
biskop tittar på. 

113 

Bråken ledde ibland till krig. Kristian II hyrde in tyska yrkessoldater i striderna mot Sverige. 

Paul Dolnstein som var en av yrkessoldaterna gjorde en teckning år 1502. 

På teckningen står det: 

"På vår sida var 1 800 tyskar, då vi blev överfallna i lägret av 15 000 svenska bönder. Det 
såg ut så här." 

"Gud gav oss segern och vi slog ihjäl de flesta. Vi hade alla rygg- och bröstskydd, hjälmar 
och armskenor, och de hade armborst och goda spjut, gjorda av svärd." 

114 

Sten Sture knäböjer iförd rustning och svärd. 

114 

Porträtt av Kristian II. Han har brunt skägg och mustasch och är klädd i en brun kappa och 
svart hatt. 

114 

Kopparstick som visar Kung Kristian II och ärkebiskopen Gustav Trolle. Familjen Trolle hade 
släkt i Danmark och var en av de rikaste och mäktigaste familjerna i Norden. 

116 

Kopparstaty av Kristina Gyllenstierna som ledde försvaret av Stockholm mot danskarna. 
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116 

Modell av Tre kronor som visar en muromgärdad gård med fyrkantiga torn i tre av hörnen. 
Bakom den finns ett runt torn och en mindre gård. 

117 

Den övre delen av blodbadstavlan visar en vy av Stockholm. Stora folkskaror är ute i 
rörelse. 

118 

Affisch som visar Gustav stående på en höjd med dalkarlarna nedanför. Längst ned står 
texten: Dalamän, Edra förfäder hava en gång räddat Sverige från Kristian Tyrann. Gör om 
edert storverk: En var som röstar på "Arbetarepartiet" röstar på samhällets omstörtande, 
och bolsjevismens införande. Rädda fosterlandet! 

119 

Tecknad bild. Peder Swart sitter vid en pulpet och skriver med en fjäderpenna och bläck 
medan Gustav Vasa går runt och dikterar. 

119 

Kungen i Vasaloppsspåret tar emot Ekströms nyponsoppa av en dam som serverar. Alla 
runt omkring tittar på kungen. På kungens nummerlapp står det: Ekströms, blåbär, 10740. 

120 

Porträtt av Gustav Vasa. Han har mustasch och rött, tjockt och välkammat skägg. Han har 
rak lugg och bär en svart basker som sitter på sned. 

121 

Målningen visar hur den blonda Gustav Vasa rider in i Stockholm på en vit häst smyckad 
med blå plym. Folket i Stockholm är målat i mörka färger medan de intågande männen och 
hästarna i ljusa färger. 

123 

Varor man skattade med. 

  Från Norrland: hudar, skinn, rökt lax, saltad strömming, tjära och lin. 

  Från Finland: torkade gäddor, näver, bast, ekorrpäls. 

  Från Bergslagen: järn och koppar. 

  Från Östergötland och Västergötland: säd, oxar och oxhudar. 

  Från Småland: lamm, får, höns, ägg, saltad ål, smör, oxar. 

124 

Kalmar slott syns bakom en mur med två runda torn i varje ända. Tornen har skottgluggar. 
Runt muren finns en vallgrav. 
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125 

Kopparstick som visar hur kungens fogdar klädd i rustning och beväpnade med svärd och 
spjut tar emot penningpungar från borgare. 

126 

Avlatsbrev som är märkt av tidens tand. Det är håligt och har bruna fläckar. 

127 

Porträtt av Martin Luther klädd i svart kåpa med hög krage. Han har mörkt hår. 

127 

Tecknad bild. En kung bröstar upp sig och bakom honom står en förskrämd präst. Kungen 
säger: Över den protestantiska kyrkan bestämmer jag. En påve med stav och påvemössa 
säger: Över den katolska kyrkan bestämmer jag! 

128 

Två cirkeldiagram. Före reformationen år 1521 ägde kyrkan mycket mark. Bönderna ägde 
2/3 och kyrkan och frälse delade på resten. Kungen ägde mycket lite. 

Efter reformationen år 1560 tog kungen över kyrkans mark. Då ägde bönderna 2/3 och 
kungen och frälse delade på resten. 

129 

Tecknad bild. Prästen talar från predikstolen. Folket som står nedanför ogillar det de hör. 

129 

Två bilder. 

Staty i ärgad koppar av Olaus Petri. 

Äldre uppslagen bibel. 

130 

Två kyrkklockor är nästan en meter höga. Den ena är sprucken. 

132 

En bit papper med text skriven i rött och svart bläck – det ser lite slarvigt ut. Till vänster en 
enkel teckning av Dackes huvud på en påle. På huvudet har han en krona. Det rinner blod 
från huvudet!  

133 

Porträtt av Gustav Vasa. Han har mustasch och rött, tjockt och välkammat skägg. Han har 
rak lugg och bär en svart basker som sitter på sned. 
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133 

Guldkronan är rikt utsmyckad. Åtta blad sitter runt kronan och har stora briljanter längst 
upp. Överst finns en glob och ett kors. Längs fram vid panna sitter en röd ädelsten och 
ovanför den en grön. Kronan är fodrad med en hätta med pärlstickade guldbroderier. 

134 

Släktträd över Vasaätten. 

Gustav Vasa (1496-1560) gifte sig med: 

1. Katarina Sachsen-Lauenburg (1513-1535) och fick en son Erik Vasa (1533-1577). 

2. Margareta Eriksdotter Leijonhufvud (1516-1551) och fick: 

  Johan Vasa(1537-1592) 

  Katarina Vasa(1539-1610) 

  Cecilia Vasa (1540-1627) 

  Magnus Vasa (1542-1559) 

  Anna Vasa (1545-1610) 

  Sofia Vasa (1547-1611) 

  Elisabeth Vasa 1549-1597) 

  Karl Vasa (1550-1611) 

3. Katarina Stenbock (1535-1621). 
Johan Vasa fick tillsammans med Katarina Jagellonica en son, Sigismund (1566-1632). 

135 

Målat porträtt av Margareta som är klädd i broderad och pärlbeströdd dräkt. Hon bär på 
riksregalierna, en spira, ett äpple och en krona. Hennes ansikte är blekt. 

135 

Ett godisbord med sex fat. Rosor och violer i marsipan, körsbär upplagda i flera nivåer och 
kanderat godis. 

136 

Porträtt av Cecilia. Hon bär en guldfärgad klänning med smal midja, band med pärlor på 
och vida ärmar. En krage står upp bakom hennes nacke och är gjord av fin spets. Hon har 
håret i en margaretafläta. 

137 

Porträtt av Erik den XIV. Han bär en dräkt i röd brokad med smal midja och vid nederdel 
som slutar ovanför knäna. Strumporna är röda. Skägget är långt och delat i två flikar. 
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138 

Teckning i svartvitt av Karin Månsdotter. Hon bär en vid klänning med vida ärmar och har 
krona på huvudet. 

139 

Ett kopparstick av Älvsborgs fästning. Fästningen ligger uppe på en kulle och har torn och 
tinnar. 

139 

Fyra provrör och fem burkar för förvaring av kemikalier. 

140 

Porträtt av Johan den III iförd svart dräkt med mönster i guld. Han har en hatt med plym 
och ett långt rött skägg. 

140 

Porträtt av Sigismund iförd svart dräkt med hermelinpäls och en krusad krage. 

140-141 

Bildserie. 

1. Erik XIV blir förgiftad och dör i magsmärtor.  

2. Johan III blir kung och återinför en del katolska seder i kyrkan. 

3. När Johan III dör får hans son Sigismund, som redan är kung i Polen, även bli kung i 
Sverige. 

4. Hertig Karl är missnöjd med sin brorson Sigismund. Han vill hellre vara kung själv. 
Karls män kämpar mot Sigismunds män vid slaget i Stångebro. Karl vinner. 

5. Efter slaget i Stångebro fängslas de frälsemän som stöttat Sigismund. Hertig Karl 
halshugger dem på torget i Linköping. 
Denna avrättning år 1600 kallas för Linköpings blodbad. 

141 

Porträtt av Karl IX. Han bär en svart uniform med vit krage och två tvärgående band i guld. 
Han har kal hjässa. 

144 

Tidslinje. Stormaktstiden. År 1600-1700. 

  År 1632 övergår vasatiden i stormaktstiden. 

  Gustav II Adolf ärvde tre krig, han dör i slaget vid Lützen. 

  Rikskansler Axel Oxenstierna och rådet styr Sverige som förmyndarregering. 

  Drottning Kristina tar över makten år 1644. 
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  Kristinas kusin Karl X Gustav tar över kronan. 

  Karl XI regerar och det är en lång period av fred i landet. 

  Karl XII dör i Norge. Sveriges stormaktstid tar slut. 

145 

Målning av slaget vid Lützen. Gustav II Adolf i sina vita kläder syns mitt på tavlan då hans 
bruna häst stegrar sig och han döende faller av. Runt omkring finns beridna människor som 
strider med svärd. Hästar och människor ramlar. Det är en väldig röra och det dammar från 
hästarna. I bakgrunden syns rök och ljus från beskjutning. 

145 

Norden år 1648. "Sverige är till formen ett nästan fyrkantigt land, ungefär lika i längd och 
bredd". Så beskriver drottning Kristina sitt land. 

147 

Målning av slaget vid Lützen. Gustav II Adolf i sina vita kläder syns mitt på tavlan då hans 
bruna häst stegrar sig och han döende faller av. Runt omkring finns beridna människor som 
strider med svärd. Hästar och människor ramlar. Det är en väldig röra och det dammar från 
hästarna. I bakgrunden syns rök och ljus från beskjutning. 

147 

I kungliga livrustkammaren finns till exempel den här jackan som Gustav II Adolf bar då han 
stupade i slaget vid Lützen år 1632. 

Det är en vit jacka med sprund fram till midjan som är skuren. Nedre delen är klockad. 

148 

Tecknad bild som visar hur kungen ser nedtryckt ut. Han står med fötterna inåt, armarna i 
kors och huvudet böjt med en bekymrad min. En herre i riksrådet höjer ett varnande finger 
till kungen och riksdagsmännen står raka i ryggen och ser mycket bestämda ut. 

149 

Riddarhuset är stort med två våningar och tio fönster på vardera våningen. Framför huset 
finns en staty. 

150 

Runt hela Östersjön finns massor av städer som tar ut tull. Bara i nuvarande Sverige finns 
10 hamnar med tullavgift.  

151 

Porträtt av Gustav II Adolf. Han bär en vit stor spetskrage och har ett litet, ljust pipskägg 
och mustasch. 
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152 

En gravyr med texten Statt Augsburg. Överst finns två sköldar med Augsburgs statsvapen 
och svenska riksvapnet. Gustav II Adolf sitter på en galopperande häst och med sig har han 
soldater i grupper. De tågar mot staden som är omgiven av ett staket. 

153 

Målning av ett landskap med en mängd människor och hästar som finns både nära och 
långt bort. Människorna slåss med varandra. Överallt ligger döda och skadade människor 
huller om buller. En del har fått sina kläder avslitna. 

154 

Skrin som ser ut som en skål med fot på och ovanpå den en krona. Den är utsmyckad med 
ädelstenar i blått och grönt. 

155 

Arméer och deras följe. I följet finns kvinnor som bär på krus, barn som bärs på rygg eller 
mage, musiker och gycklare, ryttare och längst till höger torkar en mamma ett barn i 
rumpan. En del bär stora hattar. 

156 

Cirka tio skepp syns med fladdrande segel och röda tretungade flaggor. Runt skeppen syns 
kanonrök. 

157 

Skeppet Vasa håller på att kantra. De vita seglen fladdrar och tretungade svenska flaggor 
syns. Från båtens sida kommer moln av kanonrök. 

157 

Svartvitt fotografi där Vasaskeppet just kommer ovanför vattenytan. Hundratals personer 
står på kajen och tittar på. 

158 

Två tecknade bilder. 

En adelsfamilj. Mannen bär en vit och gul rock med vida ärmar och spetskrage. Han har 
vida, knäkorta benkläder och spetsiga stövlar i skinn samt ett rött bälte och röd hatt med 
vida brätten. Kvinnan bär en lila hellång klänning med gult tyg mitt fram. Hon har en hög 
vit huvudbonad och långt hår. De har två barn. 

En prästfamilj. Mannen bär svart prästrock med prästkrage och en bok under armen. 
Kvinnan har hellång turkos klänning och en mössa knuten under hakan. De har sex barn. 

159 

3 tecknade bilder. 
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En borgarfamilj. Mannen bär en brun tunika, röd rock med pälskrage och brun pälsmössa. 
Kvinnan har grå, lång klänning, vitt förkläde, blå schal och vitt huckle. Hon håller i en korg 
med morötter. De har tre barn. 

En bondefamilj. Mannen bär en gul tunika, knälånga byxor och röd luva. Kvinnan har en 
lång brun ärmlös klänning, vitt förkläde och vit tröja under. Hon har ett vitt huckle. Hon 
håller en kratta. De har tre barn som är barfota. 

En ståndslös familj. Mannen bär vit tröja, grå väst och bruna byxor. Han bär en tunna på 
axeln. Kvinnan bär en vit lång klänning som är lappad. Hon bär två hinkar. De har två barn 
som är barfota. 

160 

Porträtt av Jakob de la Gardie. Han har rött hår och mustasch och bär en svart klädnad 
med två kedjor hängande snett från axeln. Han håller handen på en hjälm som ligger på ett 
bord. 

161 

Skokloster slott är vitt, har tre våningar med elva fönster och har fyra torn, ett i varje hörn. 
Slottet speglar sig i vattnet. 

161 

Interiör från Skokloster slott. Stor sal med marmorgolv och rikt utsmyckat tak med 
stukaturer. Stora målningar på väggarna föreställer ridande kungligheter. Längs väggarna 
står breda stolar och mitt i salen finns ett svart, vackert målat tangentinstrument. 

162 

Tecknad bild av en rosa kyrka och tre hus. Prästen står på trappan till ett gult hus och tio 
barn ställer sig i kö för att lära sig läsa. På åkern arbetar kvinnorna. 

164 

Den uppstoppade hästen Streiff är brun med vit bläs. 

164 

Porträtt av prinsessan Kristina i helfigur. Hon bär en klänning i rött siden med guldbrokad 
och blommönster. Midjan är mycket smal och kjolen och ärmarna är vida. Runt armarna 
och halsen har hon spetsar. På ett bord ligger gyllene krona spira och äpple. 

165 

Porträtt av Axel Oxelstierna. Han bär en svart klädnad med vit krage. Han har skägg. 

166 

Milstolpen talade inte om hur långt det var kvar till en plats. Den berättade istället hur 
långt man hade färdats. 
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167 

Postens logga är blå med ett signalhorn i gult och över den en gul krona. 

167 

Tidningssida där texten lyder: Ordinari Post Tiidender/ 1645. Den 9. Apr. N. 15. Från 
Ramberg den 19. Martij. Jagh hafwer ännu til at skrifwa om then stoora . 

168 

Ett dagbrott vid Falu koppargruva har bildat stora gropar i landskapet. Till vänster är jorden 
rödfärgad. 

169 

Karta som visar järnbruk i 

  Dalarna: Grängshammar, Norn, Larsbo, Ludvika, Horndal, 

  Gästrikland: Gysinge 

  Västmanland: Malingsbo, Sämbla, Högfors, Fagersta, Ängelsberg, Baggå, 
Bockhammar, Västanfors, Virsbo, Stjärnfors, Bredsjö, Sikfors, Seglingsberg, Svanå, 
Skultuna, Skinnskatteberg, Uttersberg, Bärnshammar, Ramnäs, Surahammar, Färna, 
Karmansbo, Gislarbo, Kolsva, Finnåker, Oppboga, Frövi, Vedevåg-Kvarnbacka, 
Kåfalla, Linde, Noraskog, Järle, Axberg, Ervalla, Bofors. 

169 

En man står vid en kolmila som är dubbelt så hög som han är. Det ryker från toppen. 

170 

Gravyr. Till höger ligger en borg på ett berg vid havet. Från sjösidan ses Göteborg med hus, 
byggnader och kyrkor. 

171 

Tre bilder visar: 

Skrovet byggs upp av trä med hjälp av byggställningar. 

Interiör under båtbygget. Det ryms fyra personer på höjden i båten. 

Träet fogas samman med träpluggar. 

172 

Plansch över Stockholm. I förgrunden finns gröna kullar och hus med gröna tak. På 
Stadsholmen ligger slottet Tre kronor och en kyrka. Runt ön finns stockarna som hindrar 
inkräktare. 
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173 

Två kartor som visar Stockholm. År 1590 är Stadsholmen bebyggd och på Södra och Norra 
malmen finns enstaka vägar som leder norr och söderut. År 1670 är Södra och Norra 
malmen bebyggd och har ett rutigt gatunät. 

174 

En samtida karta som motsvarar det svenska riket. Kartan är vacker och konstnärlig med 
många detaljer. 

175 

Längst upp på bilden finns en banderoll med texten: Novæ Svecia Pennsylvania in America 
Descriptio. 

176 

Kristina ridande på en mörkbrun häst. På hästens svans sitter en fågel med rött huvud och 
bakom hästen finns en pojke och två hundar. 

177 

Kristina och fyra personer är samlade kring ett bord med en röd lång sammetsduk. De 
tittar på några papper. Framför bordet står en planetmodell. 

178 

Målning av Karl Gustav som sitter på en svart häst som stegrar sig. Bakom Karl Gustav 
flyger en ängel som håller en lagerkrans ovanför hans huvud. 

179 

Tavlan visar tusentals soldater som marscherar över Bält. De går i ordnade kvadratiska 
grupper på isen. I förgrunden står fortfarande massor av soldater och hästar och väntar på 
att börja gå över sundet.  

180 

Gravyr av en häxbränning. I mitten finns en eld där två kvinnor bränns vid en påle. Fler 
kvinnor med bakbundna händer väntar samma öde. Två bockar finns runt elden. På den 
ena rider två barn. Några kvinnor flyger på grepar. 

182 

Porträtt av Kronprins Karl. Han bär en fotsid klädnad i guldbrokad med puffiga armar. Han 
håller handen på en kanonmynning och till höger syns Sveriges flagga. 

184 

Oljemålning av Karl den XII. Han bär en grå rock och en hermelinkappa. Han har lockig 
peruk. Bredvid honom ligger ett lejonhuvud. 
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184 

Målning som visar slaget vid Narva i Ryssland år 1700. Två arméer möts. Människor och 
hästar ligger stupade, en vagn är kullvält och vapenröken vilar över fältet. Det är en dyster 
bild. 

185 

Forskarna har öppnat Karl XII:s grav för att försöka undersöka varifrån kulan kom som 
dödade kungen. Men ännu finns det inte några svar på om Karl XII blev mördad av sina 
egna soldater eller inte. Kulan träffade i tinningen. 

186 

3 kartor visar hur Sverige har förändrats under århundradena. 

 

Sverige 1500-talet 

Gustav Vasas Sverige under 1500-talet. Nästan hela nuvarande Sverige (utom Skåne, 
Blekinge, Halland, Gotland samt delar av Jämtland och Härjedalen) samt Finland. 

 

Sverige 1600-talet 

År 1658 var Sverige som allra störst till ytan.  

Nu är även Baltikum svenskt, liksom några kustområden i Tyskland och Polen.   

 

Sverige 1700-talet 

År 1721 blev Sverige mindre till ytan igen. 

Sverige ser i stort sett ut som det gör idag, men 1721 är Finland fortfarande svenskt. 

190 

Tidslinje, år 1700-1900. 

  1719-1772: Frihetstiden. Hatta och mössor. 

  1772-1809: Gustavianska tiden. 

  1792: Gustav III blir skjuten på maskeradbal. 

  6 juni 1809: Sverige får en ny grundlag. 

  1827: Laga skifte införs i jordbruket. 

  1866: Ståndsriksdagen upphör. 

191 

Svartvitt fotografi av ett ånglok. Framtill står lokföraren i förarhytten och mitt på utsidan 
av loket står en man vid en skylt märkt: A F Horstedt. 
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191 

Svartvitt fotografi som visar en skolsal där barnen sitter och läser två och två i en bok. 
Bänkarna rymmer två barn och stolarna sitter ihop med bänkarna. Flickorna sitter i en rad 
och pojkarna i en annan. Deras fröken står upp. 

191 

Tecknad bild. Männen klädda i höga svarta hattar på väg in i riksdagshuset motar bort 
kvinnorna som är förargade. 

191 

Brunt fotografi från en skolgård i Skåne. Pojkarna spelar kula och klättrar på ställningar. 
Några har klättrat längst upp på gungställningen. Flickorna gungar och står här och var i 
klungor och pratar. Många barn har träskor. Två fröknar står och vaktar. 

192 

2 porträtt.  

Ulrika Eleonora bär en klänning i brunt siden med brokad och mycket djup urringning. Hon 
har långt hår och två lockar vid pannan. 

Arvid Horn bär en grå dräkt och en röd kappa fodrad med hermelinskinn. Han har långt 
lockigt hår. 

195 

Båten Götheborg med tre master och vita segel. I aktern vajar svenska flaggan. 

195 

Målning av tre herrar som sitter vid ett litet bord och dricker kaffe. De är finklädda med 
långa kappor i rött och turkos. 

196 

Herbarium med bland annat torkad nässla och rölleka. 

199 

Spinneri med tretton spinnerimaskiner i en lång rad. 

201 

En man läser högt ur en bok och folk är samlade runt omkring honom klädda i 
högtidskläder. De är i en lund vid ett lusthus som har sex maromorpelare. 

203 

Slavpojken Badin är klädd i en mörk jacka med blå band och axelklaffar prydda med fjädrar. 
Han har en vit banderoll över axeln och på mössan finns också fluffiga fjädrar i blått och 
vitt. 
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204 

Porträtt av Carl Mikael Bellman. Han bär vit skjorta med krås och röd väst. Han har håret 
rullat i två rullar ovanför öronen. 

204 

Porträtt i svartvitt av Anna-Maria Lenngren. Hon sitter och skriver med en fjäderpenna. 
Hennes hår är lockigt i en uppsatt frisyr. 

207 

Tavla från maskeradbalen. Ett tjugotal människor är finklädda, några har struthatt och 
många håller en ansiktsmask i handen. I svart slängkappa med svart mask runt ögonen och 
svart hatt med två vita och en röd fjäder i står Ankarström med dragen pistol. Ytterligare 
fem personer har svarta hattar eller ansiktsmasker. Kungen fäller ut armarna och ser ut att 
snart falla omkull. 

207 

Mycket enkel konstruerad ansiktsmask med hål för ögon, lite spetsig nedtill för att dölja 
hakan och utvikt för näsan. Två pistoler och två knivar samt två små knivblad ligger 
bredvid. 

208 

Gustav Adolf sitter på gunghästen som är fäst med en fjäder vid hjul så att den går att köra. 
Hästen är svart och den stegrar sig. En man i kavaj och knäbyxor i rött drar hästen med en 
stång. 

209 

Byns gemensamma utmark som inte var odlad upptog ungefär hälften av ytan på kartan 
från år 1700. Tegarna var mycket små. År 1836 är hela området använt bönderna har fått 
större sammanhängande åkermark. 

212 

Plansch med texten Svenska växter överst visar en potatisväxt med rotknölar, bladverk och 
blommor. De vita blommorna sitter i en klase. Bären är gröna och två till fyra centimeter. 

212 

En far och mor kommer med sitt sovande, rödkindade barn till doktorn som ger barnet 
vaccin. Doktorn bär en svar lång rock och en vit skjorta. 

213 

Svartvitt fotografi av en marknad på ett torg i en stad. Det är ett myller av folk, kärror, 
hästar och människor. Kärrorna som spänns för hästarna har två hjul och spjälor på 
sidorna. 
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214 

Brunt fotografi av en torparstuga. Den är liten, med ett fönster och en liten förstukvist, 
som dagens friggebod. Familjen på bilden är mor, far och två barn. 

214 

Svartvitt fotografi av fjorton statare som ställt upp sig för fotografering. Kvinnorna som har 
vita förkläden håller i mjölkhinkar. En hund finns till vänster och en tjur till höger. 

215 

Svartvitt fotografi av backstugesittare. En kvinna och hennes dotter står utanför stugan 
som är hoplappad av olika byggmaterial. 

216 

Porträtt av Jean Baptiste Bernadotte. Han bär vita smala knäbyxor och svart rock som är 
nedstoppad i byxorna. Han har ett guldgult sidentyg lindat flera varv runt midjan. I sidan 
hänger ett svärd. Han står bredvid en kanon. 

217 

Svenska flaggan där det övre vänstra blå fältet har ett kors i blått, gult och vitt och fälten är 
delade diagonalt i rött och blått. 

217 

Norska flaggan med följande text skriven på den: 13. August 1905 JA vi elsker dette Landet! 
Bokstäverna i ordet täcker halva flaggan. 

217 

Nationaldagsfirande den 17 maj. Det är stor trängsel och många norska flaggor vajar. 

218 

Tecknad bild. Männen klädda i höga svarta hattar på väg in i riksdagshuset motar bort 
kvinnorna som är förargade. 

219 

Framsidan av tidningen Aftonbladet No.1 från år 1830 och porträtt av Lars Johan Hierta. 
Överst på Aftonbladets framsida finns rubriken Stockholm. 

Lars Johan Hierta klädd i vit skjorta, svart kavaj och svart fluga. 

220 

Svartvitt fotografi som visar runt tjugo arbetare som ställt upp sig. De håller på att lägga 
gatsten på en affärsgata. Två av männen håller i vars en spade. 
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220 

Svartvitt fotografi från år 1885 på Södermalm i Stockholm. Husen är byggda i trä och 
mellan husen är marken kullrig av berg. På ett staket vädras täcken. Fyra barn leker. 

221 

Svartvitt fotografi med människor som sitter i dubbla rader vid maskiner som används vid 
tillverkning av stråhattar. Till vänster står två kvinnor med långa klänningar och förkläden 
och staplar de färdiga hattarna. 

221 

Svartvitt fotografi. Värmen strålar ut från två stora ugnar som värmer glasmassan och hela 
lokalen. Till vänster finns bänkar och verktyg där glasblåsare tillverkar sina saker. 

222 

Svartvitt fotografi som visar två pojkar klädda i byxor, och trasiga halvlånga kappor. De ser 
rufsiga ut i håret och de har inga skor på fötterna. 

222 

Svartvitt fotografi som visar en skolsal där barnen sitter och läser två och två i en bok. 
Bänkarna rymmer två barn och stolarna sitter ihop med bänkarna. Flickorna sitter i en rad 
och pojkarna i en annan. Deras fröken står upp. 

223 

Brunsvart fotografi från en skolgård i Skåne. Pojkarna spelar kula, klättrar på ställningar. 
Några har klättrat längst upp på gungställningen. Flickorna gungar och står här och var i 
klungor och pratar. Många barn har träskor. Två fröknar står och vaktar. 
 

223 

Svartvitt fotografi av Fredrika Bremer sittande i en karmstol. Hon är klädd i en vid kjol med 
flera lager av tyg med volanger. Upptill har hon en liten jacka som är kantad med päls. 

224 

Tecknad bild. Ångmaskinen fyller ett helt hus. Bredvid huset finns värmeanläggning med 
hög skorsten. 

224 

Målning från Göta kanals öppnande. En stor segelbåt med en galjonsfigur i fören ligger vid 
en sluss och väntar på att vattnet ska stiga så att den kan åka vidare. Det är feststämning 
bland stora folkmassor både på båten och på land. 

225 

Svartvitt fotografi av ett ånglok. Framtill står lokföraren i förarhytten och mitt på utsidan 
av loket står en man vid en skylt märkt: A F Horstedt. 
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227 

Bild ur en tidning med tretton riksdagsmän klädda i kostym och fluga. 
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