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Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

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 om de förvaras liggande. Den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta, hinner också avta 
tills de ska användas av eleven. 

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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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Webbläsare 
En bok i HTML-format läses i ett webbläsarprogram. Tänk på att boken kan se olika ut i 
olika webbläsare. Det är viktigt att se till att boken fungerar innan eleven börjar använda 
den. Exempelvis kan matematiskt innehåll se olika ut och i vissa webbläsare fungerar det 
dåligt. Om den webbläsare ni har som standardwebbläsare inte fungerar kan ni behöva 
installera ett annat alternativ. 

Får ni problem med webbläsare, kontakta SPSM. 
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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. 

• Till boken kan följande kartor i svällpapper (som går att beställa från SPSM) vara till 
nytta: 

  Nordenkarta (beställningsnummer 6644). 
  Europakarta med EU (beställningsnummer 6588). 
  Världskarta (beställningsnummer 6577). 

• Bildbeskrivningen av ett diagram har kompletterats med en svällpappersbild. 

• Baksidestexten har flyttats till bokens början. 

• Några bilder med lågt informationsvärde har strukits. 

• Bilder som är viktiga för förståelse av texten har återgetts som bildbeskrivningar 
och/eller svällpappersbilder. 

• Bilder och brödtext har flyttats på, och mellan, sidorna för att underlätta läsning. 

• Boken innehåller många textrutor. Dessas textinnehåll återges för det mesta som 
brödtext. 

• Onödiga versaler i rubriker och bildtexter har ändrats till gemener. 

• Flera längre texter/bilder har infogats som citat direkt på sidorna. 
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Sidspecifika förändringar 

Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

81-83 

Brödtexten ovanför rubriken "Korstågen" på sidan 83 har flyttats till sidan 81. 

93-95 

Brödtexten ovanför rubriken "Kalmarunionen" på sidan 95 har flyttats till sidan 93. 

112-113 

Hela texten med rubriken "De amerikanska högkulturerna" på sidan 113 har flyttats till 
sidan 112 

112-113 

Texten med rubriken "Ett ödesdigert kulturmöte" på sidan 112 har i sin helhet flyttats till 
sidan 113. 

123-125 

All brödtexten ovanför rubriken "Frågor till texten" på sidan 125 har flyttats till sidan 123. 

130-132 

De tre styckena i brödtexten ovanför rubriken "Frågor på texten" på sidan 132 har flyttats 
till sidan 130. 

141-143 

De tre styckena i brödtexten ovanför rubriken "Kungligt envälde och fred" på sidan 143 har 
flyttats till sidan 141. 

164-166 

1:a stycket i brödtexten på sidan 166 (Inleds med "Kungen och parlamentet") har placerats 
längst ned på sidan 164. 

171-173 

Brödtexten ovanför rubriken "Krig och skräckvälde" på sidan 173 har flyttats till sidan 171. 

174-175 

Brödtexten ovanför rubriken "Revolutionens avslutning" på sidan 175 har flyttats till sidan 
174. 

234-235 

Brödtexten ovanför rubriken "Enförsörjaridealet – en blick mot 1900-talet" på sidan 235 är 
flyttad till sidan 234 och placerad ovanför rubriken "Vad får kvinnor arbeta med?". 
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246-247 

Texten med rubriken "Jorden runt på 80 dagar" på sidan 247 har flyttats till sidan 246. 

249-250 

Brödtexten ovanför rubriken "Den moderna storindustrin" på sidan 250 har flyttats till 
sidan 249 och där placerats ovanför rubriken "Ljus över landet". 

264-266 

Brödtexten ovanför rubriken "Krigets slutskede" på sidan 266 är flyttad till sidan 264. 

266-268 

Brödtexten ovanför rubriken "Fred och demokrati" på sidan 268 har flyttats till sidan 266. 

275-277 

Textstycket med rubriken "Folkrörelserna" längst ned på sidan 275 har flyttats till sidan 
277. 

279-280 

Texten med rubriken "Snörliv och fadermördare" på sidan 279 har flyttats till sidan 280. 

279-280 

All brödtexten ovanför rubriken "Frågor på texten" på sidan 280 har flyttats till sidan 279. 

282-283 

Texten med rubriken "Varuhuset - drömmarnas palats" på sidan 282 har flyttats till sidan 
283 

282-283 

Brödtexten på sidan 283 har flyttats till sidan 282. 

286-287 

Texten med rubriken "Inbördeskriget i Finland 1918" på sidan 286 har flyttats till sidan 287. 

286-287 

All brödtexten på sidan 287 har flyttats till 286. 

314-315 

Brödtexten ovanför rubriken "Tyskland under diktaturen" på sidan 215 har flyttats till sidan 
214. 

326-328 

Brödtexten ovanför rubriken "Det totala kriget" på sidan 328 är flyttad till sidan 326. 
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328-330 

All brödtexten ovanför rubriken "Frågor på texten" på sidan 330 har flyttats till sidan 328. 

338-340 

Brödtexten ovanför rubriken "Kohandel och Saltsjöbadsavtalet" på sidan 340 har flyttats 
till sidan 338. 

340-342 

Brödtexten ovanför rubriken "Välfärdsreformer i folkhemmet" på sidan 342 har flyttats till 
sidan 340. 

368-370 

All brödtexten och ovanför rubriken "Frågor till texten" på sidan 370 har flyttats till sidan 
368. 

372-374 

Brödtexten ovanför rubriken "Ungdomskulturen" på sidan 374 har flyttats till sidan 372. 

405-407 

Brödtexten ovanför rubriken "Stadssanering och miljonprogram" på sidan 407 har flyttats 
till sidan 405. 

410-412 

Brödtexten ovanför rubriken "Regeringsskifte och grön våg" på sidan 412 är flyttad till 
sidan 410. 

414-415 

Texten med rubriken "Palmemordet" på sidan 415 är flyttad till sidan 414 och placerad 
ovanför rubriken "Den tredje vägens politik". 

432-434 

Brödtexten ovanför rubriken "Kriget mot terrorismen" på sidan 434 har flyttats till sidan 
432. 
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Till läsaren 

I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

Det finns bildbeskrivningar till de flesta av bilderna i boken. 

Till en av bilderna finns en svällpappersbild. 

Bilder och text har flyttats mellan sidor. 

Baksidestexten är flyttad till bokens början. 

Fet och kursiv stil skrivs med stora bokstäver. 
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Pedagogiska tips 

I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. 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. 

• Det är viktigt att eleven har god ordning på sin dokumentation av svar och liknande 
genom att exempelvis ha en särskild fil på datorn med just denna bok och 
antecknar kapitel/avsnitt och när man svarar. 

• Eleven med synnedsättning behöver mer tid till vissa uppgifter och det har eleven 
rätt till även vid prov. 

• Eleven med synnedsättning måste få tid att läsa igenom text eller bildbeskrivningar. 

• Berätta mer om bilderna som förekommer i boken. Bildbeskrivningar och 
svällpappersbilder täcker ofta inte in helt vad bilden visar. Bildbeskrivningar kan 
aldrig ge exakt samma information som de seende eleverna får. Samtala om 
bilderna och ge den extra information som eleven med synnedsättning kan ha nytta 
av för att få samma förståelse som de seende eleverna. 

• Några bildbeskrivningar är väldigt detaljerade. Du kan som pedagog välja ut det 
som är viktigt för undervisningssituationen och läsa bildbeskrivningen tillsammans 
med eleven. 

• I de fall där svällpappersbilder finns kompletterar svällpappersbilderna och 
bildbeskrivningarna varandra. Eleven behöver då använda dem tillsammans. 

• Komplettera bildbeskrivningarna med hjälp av svällpapperskartorna (Norden, 
Europa och Världen) genom att använda vaxsnören och häftmassa. 

• Ritmuff kan med fördel användas för att komplettera bildbeskrivningar och 
svällpappersbilder. 
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Bildbeskrivningar 

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

Omslaget 

Foto. Ett traditionellt uppklätt brudpar kysser varandra framför en jättelik affisch med ett 
foto av hur Sovjetledaren Leonid Brezjnev kysser sin östtyske kollega Erich Honecker. 

Affischen är nedtill försedd med text på både ryska och tyska. 

9 

Porträttet visar en ung kvinna med mörkt hår och mycket stora, mörkt bruna ögon. Hennes 
hår är kort eller samlat i en fläta baktill så att hennes öron är synliga. Hennes hjässa är 
smyckad med en lång växtranka med små blommor och blad. Hon bär halsband med stora 
pärlor. 

11 

Svart-vitt foto. Adolf Hitler, som sitter vid ett matbord, är omgiven av ett stort antal unga 
män och tonårspojkar som alla tittar på honom med hänförda blickar. 

13 

Affisch. Skådespelerskan Cate Blanchett i rollen som Elisabeth I sitter på hästryggen iförd i 
skinande rustning, och med utslaget rödblont hårsvall. 

I bakgrunden skymtar trupper under fladdrande baner. 

14 

Foto. Några personer rider på en elefant vars sidor är täckta av ett rött schabrak med ett 
stort vitt hakkors. 

16 

Filmaffisch. Ett ungt kärlekspar är avbildade ovanför en bild av Titanic som ångar fram mot 
katastrofen. 

16 

Filmaffisch. Filmens huvudperson (spelad av skådespelaren Russel Crow) står barhuvad och 
klädd i rustning med svärd i handen mot en fond i form av en amfiteater med fullsatta 
läktare. 

17 

Fyra foton återger följande: 
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1. En grupp västerländska män och kvinnor i kläder från tidigt 1900-tal är samlade 
runt en liggande dromedar (en av kvinnorna sitter på dromedarens rygg). Bredvid 
dem står även några egyptiska män iförda traditionell klädedräkt. I bakgrunden 
tornar sfinxen och en pyramid upp sig. 

2. En skulpterad stövel, en stor femuddig stjärna och ett skulpterat huvud av Josef 
Stalin ligger på en liten flakvagn som dras av en man. Omgivningen utgörs av ett 
mycket stort rum med sprucket kalt betonggolv och höga betongväggar utan 
fönster. 

3. En kör med barhuvade unga män står och sjunger utomhus. I bakgrunden bildar 
några svenska flaggor en ”fanborg” framför en staty av Gustav II Adolf. 

4. En kvinna iförd en svart uniformsliknande jacka med skärmmössa, limegrön 
balettkjol och bruna stövlar står tillsammans med en östtysk gränsvakt på krönet av 
berlinmuren. I bakgrunden skymtar baksidan på Brandenburger Tor. Kvinnan håller 
skrattande upp en öppnad flaska med champagne. 

19 

Foto. En ung kvinna sitter omgiven av hyllor fyllda med papplådor. 

Hon håller upp ett handskrivet dokument som hon har tagit fram ur en låda som står på 
henne knä. 

20 

En man i medelåldern står och lutar sig mot en informationsskylt. På skylten visas bilder av 
en stor symmetrisk labyrint under rubriken ”En mystisk och skön fornlämning”. På 
ovansidan av skylten ligger en stor rundad sten. 

22 

Foto. Hans Holmér sitter bakom ett podium med en "skog" av mikrofoner framför sig. 

Två likadana affischer som är uppsatta framtill på podiet bär svart-vita "foton" av ett 
slätrakat mansansikte med mörkt hår och lång rak näsa. 

Texten ovanför ansiktet lyder: Polisens bild av Palmes mördare. 

Nedtill på affischerna återges ett telefonnummer till polisen. 

23 

Foto. Ivar Kamprad sitter med en uppslagen IKEA-katalog i händerna. 

26 

Målning med bataljscen. 

I förgrunden rider Gustav II Adolf omgiven av ryttare som utkämpar en vild strid med värjor 
och pistoler. 

Några av de stridande bär rustning och hjälm, men de flesta (däribland kungen) är iförda 
bredbrättade hattar, rockar, byxor och höga kragstövlar med sporrar. 
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På marken framför dem ligger många stupade omgivna av sina vapen. 

I bakgrunden skymtar olika truppformationer som står uppställda i täta led. 

27 

Foto. En arkeolog arbetar med att frilägga en stor knotig björkstam ur marken. 

31 

Foto. På ett område har ett djupare markskikt frilagts genom att de övre jordlagren har 
grävts bort. 

En rad med bevarade fotspår i olika storlekar löper över en del av den frilagda 
marken/berget. 

En arkeolog iförd ljusa kläder och hatt står på knä medan hon undersöker spåren. 

32 

Världskarta som visar Homo Sapiens migrationer från ursprungsområdet i östra Afrika. 

Kartan återges: 

• Ursprungsområdet omfattar ett vertikalt ”bälte” i östra Afrikas inland som sträcker 
sig från nuvarande Sydafrika i söder till nuvarande Etiopien i norr. 

• 90000 år sedan: Utvandring från ursprungsområdet till västra och nordvästra 
Afrika, till södra Asien (Nuvarande Pakistan/Indien) och till ett område norr om, och 
mellan, Svarta havet och Kaspiska havet. 

• 60000 år sedan: Utvandring till Östasien (nuvarande Kina). 

• 50000 år sedan: Utvandring från nuvarande Indien till sydöstra Asien (nuvarande 
Indokina och Indonesien). 

• 40000 år sedan: Utvandring från sydöstra Asien till Australien och från området 
mellan Svarta havet och Kaspiska havet till sydvästra Europa. 

• 15 000 år sedan. Vandring till Nordamerika över Berings sund. 

• 10 000 år sedan. Människor når Sydamerikas sydligaste delar. 

33 

Statyett i form av en naken kvinna som är mycket överviktig. Statyettens huvud har inget 
ansikte, men en mycket detaljerat återgiven frisyr med små lockar som bildar parallella 
rader. 

33 

Grottmålning som föreställer en uroxe. 

34 

Världskarta där de olika ursprungsområdena för jordbruk och boskapsskötsel är 
markerade. Dessa områden återges nedan: 
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• Nordamerika: Kring Lake Michigan i nuvarande östra USA. 

• Sydamerika: Område i nordost som omfattar nuvarande norra Brasilien och 
Guyana, sam ett område i nordväst som omfattar nuvarande Ecuador och norra 
Peru. 

• Afrika: Ett smalt bälte tvärs över Afrika från nuvarande Mauretanien i väst till 
Sudans kust vid Röda havet i öst, samt ett område i nuvarande Etiopien. 

• Mellanöstern: Den bördiga halvmånen (ett område som omfattar nutidens östra 
Turkiet, Syrien och Irak). 

• Östasien: Två områden i nuvarande östra Kina (söder om Beijing). 

• Oceanien: Ett område i det inre av nuvarande Nya Guinea. 

35 

Statyn föreställer en man som står upp med händerna för bröstet. Han har rakat huvud och 
rakad överläpp i kombination med ett långt, omsorgsfullt friserat skägg som når ned över 
bröstet. Hans överkropp och armar är bara. Från magen och ned till vristerna bär han en 
slags lång ”kjol” som består av rader med något som liknar långa fjädrar eller blad. Hans 
fötter är bara. 

36 

Lertavla täckt av kilskrift. Skrivtecknen är skapade genom olika kombinationer av 
kilformade avtryck i den brända leran. 

36 

Tavla täck med hieroglyfer. Tecknen är uppställda i lodräta kolumner. 

36 

Gravmålning som omfattar två vågräta fält. 

De övre fältet visar hur Sennedjem ärjer jorden med ett plogliknande redskap som dras av 
två oxar medan han svingar en piska. Hans hustru går bakom honom med en korg med säd 
och sår. Hustruns hår är långt och friserat i små lockar. Hon bär en fotsid vit klädedräkt 
som lämnar armarna bara. Sennedjem själv har axellångt hår och ett kort pipskägg. Han är 
bara klädd i ett vitt höftkläde som når ned till knäna. Både han och hustrun går barfota. 

37 

Förgylld skulptur som föreställer huvud och axlar på en ung kvinna sedd framifrån. Hon bär 
en frisyr (eller peruk) med bred tvärklippt lugg som når ned över axlarna men är kammad 
bakom öronen. 

38 

Karta över Norden som visar inlandsisens utbredning för 11 000 år sedan. Kartan visar att 
hela den skandinaviska halvön vid denna tidpunkt var istäckt. Undantagen utgjordes av en 
remsa utmed den norska kusten och nuvarande Sydsverige upp till Dalsland i vänster och 
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Mälardalen i öster (Det sistnämnda området var nästan helt täckt av havet). Kartan visar 
att Vänern vid denna tidpunkt var del av ett sund som förenade Skagerrak med Östersjön. 
Skåne och Danmark bildade en sammanhängande landmassa. Danmark bestod inte av öar 
utan utgjorde ett sammanhängande landområde som även omfattade ett stort område i 
nuvarande östra Nordsjön. 

38 

Foto. Gånggriften på bilden består av ett långt klippblock som har lagts som ”tak” tvärs 
över två parallella rader med upprättstående klipplock. Hela gravmonumentet ligger på 
krönet av en gräsbevuxen kulle. 

39 

Foto som visar ett antal ”lersoldater”. De har mustasch och bär håret uppsatt i en knut på 
ena sidan av hjässan. De är klädda i tunikor med bälte kring midjan. 

39 

Foto. En oval bit sköldpaddsskal bär lodräta rader av inristade abstrakta symboler. Tecknen 
kantas på ömse sidor av likaledes lodräta rader med ett slags "liggande T:n". 

40 

Karta som sträcker sig från Medelhavet till Östasien. 

På kartan är följande markerat med skuggade områden och punkter: 

Högkulturernas utbredning ca 2500 f.Kr.: 

• I Egypten (längs Nilens lopp): Orterna Memfis, Fajjum och Abydos. 

• Sydligaste Irak med omgivande länder (vid floderna Eufrat och Tigris 
mynningsområde): Orterna Ur och Susa 

• Längs floden Indus lopp i nuvarande Pakistan: Orterna Mohenjo-daro och Harappa 

Högkulturernas utbredning ca 1500 f.Kr.: 

• Nuvarande södra Grekland och västligaste delen av nuvarande Turkiet med orten 
Mykene 

• I ett område som sträckte sig längs hela den östligaste medelhavskusten från 
Egypten i söder till Syrien i norr och som dessutom omfattade hela östra Turkiet 
med Svarta havets sydöstra kust och Tvåflodslandet (nuvarande Irak). Området 
omfattade orterna Jeriko, Byblos och Ras Schamra som alla tre låg längs 
medelhavskusten samt orten Mari vid floden Eufrat. 

• I nuvarande nordöstra Kina låg orten An-yang vid floden Huang He. 

41 

Tidslinje som omfattar perioden från 100000 år f.Kr till 1000 f.Kr. Följande steg i 
utvecklingen är utmärkta längs linjen: 
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• Efter 100000 f.Kr: Homo sapiens sprider sig över världen. 

• Ca 40000 år sedan: Homo sapiens når Europa. 

• Ca 30000 år f.Kr: Neandertalmänniskan dör ut. 

• Ca 9000 år f.Kr: De äldsta spåren av jordbruk i dagens Turkiet. De första 
människorna kommer till Norden. 

• 5000 år f.Kr: Sumererna utvecklar städer. 

• Drygt 3000 f.Kr: Skriftspråket uppstår i Egypten och vid Eufrat och Tigris. Brons 
framställs. 

• Ca 2500 f.Kr: Pyramiderna längs Nilen byggs. Induskulturen uppstår. 

• 2000 f.Kr: Minoiska högkulturen på Kreta uppstår. 

• Ca 1500 f.Kr: Järn börjar användas i Turkiet. Högkultur utvecklas längs Huang He i 
Kina. 

Följande bilder från den föregående texten är infogade i tidslinjen: 

• Efter 10000 f.Kr. Världskartan som återger Homo Sapiens migrationer från 
ursprungsområdet i östra Afrika från sidan 32. 

• Ca 30000 f.Kr. Statyetten som föreställer en modergudinna från sidan 33. 

• Senare delen av 400-talet f.Kr. Tavlan med kilskrift från sidan 36. 

• 3000-talet f.Kr. Den egyptiska drottningen Tuyas gravmask av guld från 1300-talet 
f.Kr som visas på sidan 37. 

42 

Foto. Tre män sitter på huk runt en eldstad i form av ett hoprullat skinn som har lagts kring 
en liten hög att torrt gräs. 

Mannen i mitten arbetar med att tända eld på gräset genom att rotera en pinne mellan 
handflatorna som trycker mot en annan pinne som i sin tur ligger på en flat spjutspets som 
vilar på gräset. En av de andra männen hjälper honom genom att hålla fast den liggande 
pinnen. 

Alla tre är nakna sånär som på korta benkläder och mantlar som skyler deras axlar och 
rygg. Två av dem bär pannband medan den tredje (i mitten) bär ett slags hög skinnmössa. 

44 

Foto. Flera av de ovan nämnda föremålen är dekorerade med guldbelägg utformade som 
sirliga spiralmönster. 

44 

Foto. Skelett som består av skalle, skulderblad, armar med fingrar och bröstkorg med övre 
delen av ryggraden. 

Bredvid det ofullständiga skelettet ligger olika redskap av sten, brons och ben. 



14 
 

45 

Relief på översta delen av en svart stenstele (avlång stenstod). 

Reliefen föreställer hur den babyloniske härskaren Hammurabi mottar lagarna ur den 
tronande rättvisans gud Shamashs hand. 

Såväl kungen som guden har mycket långa välfriserade skägg och är klädda i fotsida 
kaftaner. 

Kungen (som står upp) knäpper ödmjukt händerna inför den sittande guden. 

Resten av stelen (det vill säga större delen) är täckt av kilskrift. 

47 

Foto. De mäktiga marmorvita ruinerna av Parthenon tornar upp sig mot en klarblå himmel. 
I förgrunden står några turister. 

48 

Brottarna som visas på vasmålningen är helt nakna. Bredvid dem står en påklädd man som 
håller ett långt spö i handen. 

49 

Karta över Medelhavsområdet som visar grekernas och feniciernas handelsområden, 
grekiska kolonier samt Perserrikets västliga utbredning ca 500 f.Kr.. 

Kartan återges: 

• Grekernas handelsområden omfattade nutidens Grekland med Kreta, nuvarande 
Turkiets västkust, samt östra Cypern. 

• De grekiska kolonierna var särskilt många utmed södra Italiens och Siciliens kuster 
och runt Bosporen och Svarta havets kust. Andra områden med kolonier var 
nuvarande franska medelhavskusten och kusterna till nuvarande Kroatien, Libyen 
och Egypten. 

• Feniciernas handelsområden omfattade områdena på ömse sidor om sundet 
mellan nuvarande Spanien och Marocko, Sardinien, nuvarande Tunisien, västra 
Sicilien, västra Cypern och Medelhavets östligaste kust (kusten utmed Levanten). 

• Perserriket utgjordes vid denna tid av ett sammanhängande område som bland 
annat omfattade nuvarande nordöstra Grekland, Rumäniens och Bulgariens kust, 
hela nuvarande Turkiet, nordöstra Libyen, Egypten, södra Kaukasus (länderna 
mellan Svarta havet och Kaspiska havet), nuvarande Iran och Irak, samt delar av 
södra Centralasien (öster om Kaspiska havet). 

49 

Foto. Upprättstående rektangulär sten vars övre del täcks av inristad skrift. 
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50 

Statyett som föreställer en ung kvinna som tar ett långt steg. Hon är barhuvad och barfota 
och är klädd i en kort tunika som slutar ovanför knäna på hennes muskulösa ben. Hennes 
långa hår är samlat i fyra långa flätor som hänger ned över hennes axlar och bröst. 

51 

Antikt mynt som är präglat med en bild av en glosögd uggla. 

52 

Marmorstaty som föreställer en ung kvinna. Hennes hjässa är täckt av en tunn duk som 
även vilar på hennes axlar. Hennes hår är format som en rad långa täta lockar som löper 
längs med hjässan. Hennes ansiktsuttryck är allvarligt. 

53 

Marmorstaty som föreställer en naken ung man som just tar sats för att kasta en diskus. 

54 

Karta över Medelhavsområdet och Mellanöstern. 

Hellenismens kulturområde 300 f. Kr. 

Området omfattade sydligaste Italien och Sicilien, nuvarande Libyen och Egypten, 
Levanten, nuvarande Grekland med angränsande områden på Balkan, hela nuvarande 
Turkiet, nuvarande Rumäniens kust längs Svarta havet, hela nuvarande Iran och delar av 
nuvarande Afghanistan och Pakistan. 

55 

Foto. Ruinerna efter stora byggnader med rader av höga pelare står omgivna av grönska. 
Skaror av turister rör sig i området. I bakgrunden skymtar amfiteatern Colosseum. 

56 

Relief. Man och hustru sitter vid dukat bord med tre barn stående kring sig. Mannen (som 
höjer sin bägare) är avbildad i större format än de övriga familjemedlemmarna. 

58 

Karta. Romarrikets utbredning fram till 117 e. Kr. 

Kartan återges: 

• Latinarnas ursprungsområde: Omfattar ett begränsat område kring själva Rom. 

• Erövringar till 300 f. Kr.: Ett område tvärs över mitten på den italienska halvön med 
staden Capua och en sträcka utmed adriatiska kusten. 

• Erövringar till 264 f. Kr.: Större delen av den italienska halvön (med undantag för de 
norra delarna) och staden Brundusium som låg längst ut på den italienska halvöns 
”klack”. 
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• Erövringar till 218 f. Kr.: Västra Norditalien med Podalen, Sardinien, Corsica, större 
delen av Sicilien samt Adriatiska havets kust. 

• Erövringar till 121 f. Kr.: Resten av Norditalien med staden Mediolanum, Ett område 
i södra Gallien (nuvarande Frankrike) med staden Arelate, större delen av 
nuvarande Spanien och Portugal med städerna Olisipo, Narbo och Chartago Nova, 
återstående delen av kusten vid Adriatiska havet, nästan hela Grekland med 
nuvarande västra Turkiet med städerna Thesalonica, Athenae och Ephesus, 
nuvarande Tunisien med staden Carthago. 

• Erövringar till 14 e. Kr.: Nordafrikas hela kust med Egypten och staden Alexandria, 
Levanten med städerna Antiochia och Tyrusco, större delen av nuvarande Turkiet, 
området runt nuvarande Azovska sjön (norr om Svarta havet)stora områden i 
sydöstra Europa (Illyricum), Balkan (Thracia) och Centraleuropa, nuvarande 
Frankrike (Gallien) med städerna Lutetia, Lugdunum, Burdigala och Massilia, samt 
norra Spanien. 

• Erövringar till 117 e. Kr.: Områden i nordvästra Afrika (Mauretania), nuvarande 
England (Britannia), områden i nuvarande Ungern (Dacia), sydvästra nuvarande 
Turkiet (Lycia), Armenien och nuvarande Irak (Mesopotamien) och ett område öster 
om Nilens delta (Arabia) med staden Petra. 

• Starkt befästa gränser: Mellan nuvarande Skottland och England, genom nuvarande 
sydvästra Tyskland, genom nuvarande Ungern. 

• Viktiga gränsfloder: Rhen (Rhenus), Ister (genom nuvarande Centraleuropa), 
Euphrat (i nuvarande Irak). 

• Härläger (romerska): I England, norra Spanien, utmed Rhen och Ister, i Dacien, i 
Mauretania, vid Euphrat, i Egypten, samt Levanten. 

58 

Den ene av gladiatorerna håller ett kort brett svärd. Hans motståndare håller i ett svärd 
med smal, vågformad klinga. 

59 

Slavinnan i målningen är betydligt större till växten än sin härskarinna. De två kvinnorna 
bär liknande klädsel. Bredvid dem står ett litet runt bord med blad och tygband. Under 
bordet står en tillbringare av ofärgat glas med smal hals och fot. 

60 

Marmorskulptur som föreställer Julius Caesar. Skulpturen visar en slätrakad man i yngre 
medelåldern med kortklippt hår och tvärklippt lugg. 
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62 

Fotografi. Gata i Pompeji. Längs täta rader med hus på ömse sidor löper två upphöjda 
trottoarer. Gatubeläggningen består av stora stenblock som är väl sammanfogade. I 
förgrunden ligger ett övergångsställe som består av stora avlånga stenar med flat översida. 

62 

En ung kvinna suger på änden av sin stylos med tankfull blick (Stylos var ett slags ”ritstift” i 
metall som användes som pennor). Framför sig håller hon sin anteckningsbok som består 
av fyra rektangulära vaxtavlor som är hopknutna med ett band. Kvinnan har kort lockigt 
hår under en liten kalott med guldkant och har guldringar i öronen. 

62 

Svårt åtgången väggmålning som föreställer en rad personer sittande sida vid sida vid ett 
långt bord där några fat och bägare står framdukade. 

64 

Tidslinje som omfattar perioden från 800 f.Kr till 500 e.Kr. Följande steg och händelser är 
utmärkta längs linjen: 

• Efter 800 f.Kr: De första olympiska spelen. 

• 700 f.Kr: Homeros nedtecknar Illiaden. 

• 500 f.Kr: Järnålder i Norden. Demokrati införs i Athen. 

• 334 f.Kr: Grekerna anfaller perserriket under Alexander den stores ledning. 

• Mitten på 200-talet f.Kr: Romarna erövrar Italien. 

• 146 f.Kr: Romarna förstör Kartago. 

• Efter 49 f.Kr: Caesar blir envåldshärskare i Rom – början på kejsardömet. 

• Ca 30 e.Kr: Kristendomen uppstår. 

• 79 e.Kr: Pompeji går under. 

• 117 e.Kr: Romarriket som störst. 

• Början av 300-talet e.Kr: Kristendomen blir statsreligion i romarriket 

• 395 Romarriket delas. 

Följande bilder från den föregående texten är infogade i tidslinjen: 

• 500-talet f.Kr. Vasmålningen med grekiska brottare från sidan 48. 

• 50-talet f.Kr. Skulpturen som föreställer Julius Caesar från sidan 60. 

• 200-talet f.Kr. Reliefen som föreställer en romersk familj vid matbordet från sidan 
56. 
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65 

Fyra bilder som föreställer templet Parthenon och Akropolisklippan vid olika tidpunkter. 
Bilderna återges (medurs från vänster): 

1. Akropolisklippan sedd ur fågelperspektiv. Parthenon är omgivet av gräsmattor med 
rader av cypresser, murar och mindre byggnader (varav flera är byggda i samma stil 
som det stora templet). På ett litet torg invid Parthenon står en stor staty som 
föreställer Pallas Athena. 

2. En illustration från 1600-talet visar hur Akropolis med Parthenon är synligt ovanför 
en hög kringliggande mur. En minaret är placerade bredvid templet. 

3. En illustration från 1700-talet återger Parthenon med bortsprängt tak. 

4. Foto av Parthenon på Akropolisklippan så som det ser ut idag. 

66 

Foto. Vy längs en stenlagd gata i Pompeji som löper genom en hög portal. De kringliggande 
ruinerna är delvis övervuxna. På avstånd tornar vulkanen Vesuvius blånande silhuett upp 
sig mot himlen. 

66 

Foto. Avgjutningar efter kroppar som täcktes av aska i samband med det vulkanutbrott 
som begravde staden. 

Två barn och en vuxen ligger på sidan intill varandra. Hos ett av barnen kan vissa 
anletsdrag som mun, näsa och slutna ögon delvis urskiljas. 

Mellan - och runtomkring - kropparna växer slingrande revor med gröna blad. 

69 

En detaljerad målning återger följande: 

I förgrunden arbetar två män med att harva och beså en åker. Harven består av en träram 
med ”tänder” av järn som dras av två hästar. Mannen som för harven sitter på en av 
hästarna. Sådden sker för hand. I utkanten av åkern står en annan man och spänner en 
stor pilbåge. Bågskytten bär en hel bunt med pilar instuckna i sitt bälte. 

Längre bort löper en flod eller kanal. Där forslas varor i pråmar som stakas fram eller dras 
med hjälp av rep av män som går längs kanalen. 

Bortom vattendraget höjer sig en hög stenmur som är försedd med vakttorn med spetsiga 
tak och en port. Framför porten ligger en kaj där två kvinnor tvättar kläder. Bortom muren 
reser sig ett stort slott med många tinnar och torn. 

70 

Europakarta där 8 folkvandringar är utmärkta med pilar. 

Kartan återges på följande sätt (Obs: nutida namn på länder används i orienterande syfte, 
områdena hette naturligtvis något annat på den tiden): 
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• Angler och Saxare: Från den nordvästligaste delen av nuvarande Tyskland till 
England 

• Franker: Från sydvästra Tyskland och Belgien till Frankrike 

• Slaver: Från Polen utgår två vandringar dels norrut till nordöstra Tyskland, dels 
söderut till före detta Jugoslavien. 

• Vandaler: Från södra Polen genom Tyskland, Frankrike och Spanien, över Gibraltar 
sund och vidare österut genom Marocko och Algeriet till Tunisien. Från Tunisien 
utgår sedan tre framstötar till Sardinien, staden Rom och Sicilien. 

• Goter: Från norra Polen till norra Ukraina. 

• Östgoter: Från Ukraina västerut genom Polen, Tyskland och Schweiz till norra 
Italien. 

• Västgoter: Vandring från Ukraina i sydvästlig riktning till norra Grekland. Därifrån 
vidare utmed Adriatiska havets östra kust till norra Italien. Från Italien vidare längs 
medelhavskusten till Spanien. 

• Hunner: Från områden norr om Aralsjön i Centralasien till östra Frankrike. 

71 

Målning. Några köpmän rider på dromedarer genom att sitta sidledes på stora sadlar 
monterade över djurens pucklar. 

Ryttarna, varav flera har helskägg, skyddar sina huvuden mot solen med turbaner eller ett 
slags spetsiga hattar och är iförda långa kaftaner med vida ärmar och långbyxor. 

Proportionerna i målningen är inte realistiska: människorna framställs som betydligt större 
i förhållande till djuren än vad de skulle vara i verkligheten. 

72 

Karta. Medelhavsområdet och södra Asien. 

Följande är utmärkt på kartan: 

• Det arabiska väldet vid Muhammeds död 632: Ett stort sammanhängande område i 
västra och sydvästra delarna av den Arabiska halvön med städerna Mecka och 
Medina och ett område i den sydöstligaste delen av Arabiska halvön vid inloppet till 
Persiska viken. 

• Erövringar 635-656: Libyen, Egypten, hela Levanten (den allra östligaste delen av 
medelhavsområdet), hela Arabiska halvön, Tvåflodslandet (nuvarande Irak samt 
Persien (nutidens Iran). 

• Erövringar 656-715: Förutom de tidigare nämnda områdena omfattade väldet nu 
hela Nordafrika fram till Atlanten och södra och mellersta delarna av Iberiska 
halvön (nutidens Spanien och Portugal), samt områden i södra Centralasien med 
staden Samarkand, Kaukasus och västra delen av nutidens Pakistan. 
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• Bysantinska riket: Hela nuvarande Turkiet och större delen av nutidens Grekland, 
enstaka områden längs Adriatiska havets östra kust, allra sydligaste delen av den 
Italienska halvön, samt öarna Sicilien, Sardinien och Kreta. 

• Kina: Från stora områden i Centralasien som gränsar till det arabiska väldet i väster 
sträcker sig Kina österut till områden vid Stilla havet som än idag hör till landet. 

• Sidenvägen: Sträcker sig från Stilla havet via städerna Luoyang och Chang'an 
västerut genom Centralasien förbi staden Samarkand och vidare söder om Kaspiska 
havet och genom Tvåflodslandet fram till Levanten. 

• Handelsvägen över Indiska Oceanen: Följer stillahavskusten söderut från norra Kina 
runt Sydasiens och Indiens kuster och vidare antingen längs kusten in i Persiska 
viken till Tvåflodslandet eller vidare antingen västerut tvärs över Indiska oceanen 
eller längs Arabiska halvöns sydkust till inloppet till Röda havet och vidare norrut till 
Egypten. Från Egypten vidare västerut genom Medelhavet till Syditalien. 

72 

Liten brunglänsande keramikkruka med smal kort hals och rundad botten. 

Krukan är dekorerad med några kinesiska skrivtecken runt halsen. 

72 

Målning. De två schackspelarna sitter i ett högt tält med uppslagna flikar. 

Den kristne gästen är barhuvad och bär varken rustning eller vapen medan den 
turbanklädde värden bär ett rakt svärd vid sidan. Utanför tältet står två lansar nedstuckna i 
marken med spetsarna uppåt. 

73 

Karl den store bär krona på och håller ett riksäpple i sin vänstra hand. Han har mustasch 
och kortklippt hår. 

74 

Illustration som visar hur tre bönder hukande skördar den mogna säden med skära medan 
en man står bredvid dem och pekar med en lång käpp. Den sistnämnde bär ett horn vid 
sidan. 

75 

Två riddare i närkamp. Den ene av dem har blivit genomborrad av motståndarens lans och 
faller av hästen. 

Kombattanternas armar bål och ben, liksom händer och fötter, är täckta med pansar 
medan deras huvuden är skyddade av heltäckande tunnhjälmar dekorerade med 
skulpturer, plymer eller märken. 

Hästarna är täckta av tyger som kallas schabrak som bär riddarnas särskilda sköldmärken. 
Samma märken återkommer på sköldarna och hjälmarna. 



21 
 

76 

Kungen (som är iförd krona och som håller en spira i vänster hand) inspekterar bygget 
omgiven av en skara hovmän. 

I bakgrunden skymtar ett kapell. Där inne sitter en biskop omgiven av ett stort antal 
präster eller munkar. 

77 

Medeltida illustration som föreställer tre män som sitter vid var sin skrivpulpet och 
kopierar skrifter för hand. 

79 

Medeltida målning. I förgrunden plöjer en bonde med en hjulplog framför en skog där en 
vinthund jagar en hare bland vita svampar. På andra sidan skogen arbetar två kvinnor i en 
inhägnad trädgård medan en bonde på den intilliggande vägen kör förbi en annan hjulplog 
dragen av två förspända oxar. 

80 

Medeltida illustration. Bilden visar staden sedd från floden. Stadsbilden omfattar många 
korsvirkeshus och flera höga torn. På ett ställe pågår ett nybygge. En stensatt kajkant löper 
längs med flodstranden. På floden ligger en kogg (ett bulligt segelskepp med upphöjd akter 
och för) med beslagna segel. 

82 

Bilden visar Khublai khan till häst med tre beridna följeslagare. Khublai khan själv är iförd 
en lång hermelinpäls. Hans följe omfattar en äldre, vitskäggig man med pilkoger vid sadeln 
som håller i något som liknar en hopvirad vit flagga, en kvinna med vitsminkat ansikte, 
samt en mörkhyad man som är klädd i knallröd lång jacka och gröna byxor. En liten 
vinthund springer bredvid dem. 

84 

Målning. Bataljscen som föreställer hur riddarna i en korsriddarhär angriper turbanklädda 
muslimska soldater och driver dem på flykt. 

I bakgrunden skymtar en kust med höga klippor. 

85 

En kvinna och en man ligger i var sin säng med nakna överkroppar som är täckta med stora 
bölder. En långhårig man står bakom dem och slår ut med händerna. 

87 

Senmedeltida bataljmålning som föreställer hur franska armborstskyttar och engelska 
långbågsskyttar beskjuter varandra samtidigt som några franska riddare angriper den egna 
sidans skyttar. I bakgrunden retirerar franska riddare inför framryckande engelska riddare. 
Fransmännens fana är smyckad med tre gyllene liljor på blå botten. 
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Engelsmännens fana är smyckad med tre lejon på röd eller blå botten. 

87 

Illustration som föreställer Jeanne d'Arc iförd gyllene rustning. 

Hon håller ett baner över höger axel och rider på en vit häst. 

I bakgrunden skymtar en stad omgiven av höga murar med vakttorn. 

88 

Medeltida illustration som är indelad i följande tre nivåer: 

Överst: En man som är maskerad med ett djurhuvud står vid fotänden till en säng där en 
kvinna ligger nedbäddad. 

I mitten: En skara manliga musikanter (varav flera är maskerade) tar danssteg samtidigt 
som de spelar på handhållna trummor och stråkinstrument. 

Längst ned: Ytterligare en grupp musikanter som spelar på trummor eller klockor och 
cymbaler. Två av musikanterna är kvinnor (eller klädda som kvinnor). 

89 

Medeltida bildsvit som börjar med en samling människor från olika samhällsklasser som 
står tillsammans och lyssnar till en predikan. 

Till höger om dem stämmer två skelett upp till dans med trumma och flöjt framför ett 
benhus som är fyllt med människoskallar. 

Därefter bjuder uttorkade lik upp följande personer till dans: en påve, en ärkebiskop, en 
kung, en adelsdam, en ung adelsman, en biskop, en äldre riddare iförd rustning, en fåfäng 
ung dam som beundrar sin egen skönhet i en spegel, en borgare, samt en abbedissa. 

Marken runt dem alla är beströdd med människoskallar och ben. 

90 

Foto. En halvcirkelformad sten bär en relief föreställande en hop vikingar som stormar 
fram med höjda stridsyxor och svärd. 

90 

Illustration på en boksida. 

Soldaterna står i tätt packade led ombord på ett skepp. 

De är alla iförda samma rustning som består av en hjälm med nässkena (ett skydd för 
näsan) och kortärmad ringbrynja med huva. I händerna håller de avlånga sköldar och långa 
lansar. 

91 

Karta över Europa där vikingatåg och vikingabosättningar på 800- och 900-talen är 
utmärkta. Kartan omfattar dessutom tre mäktiga dåtida statsbildningar: frankerriket, det 
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arabiska väldet (där större delen av dagens Spanien och Portugal, Nordafrika och större 
delen av Mellanöstern ingick), samt det bysantiska riket som omfattade dagens Grekland 
och Turkiet. Kartan återges: 

• Norrmän: Färderna gick västerut till Brittiska öarna, Island, Grönland, Vinland och 
Nordamerika. 

• Norska bosättningar: Shetlandsöarna, Orkneyöarna, Norra och västra Skottland, 
Island, Grönland, nordvästra England, norra och södra Wales, samt områden på 
sydvästra och sydöstra Irland. 

• Daner: Färderna gick söder och västerut till nuvarande tyska och polska 
östersjökusten, östra England, Nordsjökusten från Tyskland till Engelska kanalen, 
längs med Frankrikes och Spaniens atlantkust och vidare in i Medelhavet till norra 
Italien och utmed Nordafrikas kust till Sicilien. 

• Danska bosättningar: Södra östersjökusten, östra England (Danelagen), 
Nordsjökusten ned till Kanalen, nordvästra Frankrike (Normandie). 

• Svear: Färderna gick österut över Östersjön till Finland, Baltikum och via floderna 
Dniepr och Volga till Svarta havet och till det Bysantinska (östromerska) rikets 
huvudstad Konstantinopel och vidare till Kaspiska havet. 

• Svenska bosättningar: Kustnära områden i Baltikum, sydligaste Finland, och 
Ladogas södra strand, samt bosättningar utmed Dnieprs och Volgas lopp såsom 
Novgorod (Holmgård) och Kiev (de två sistnämnda vid Dniepr). 

91 

Foto. Silverring vars ena sida är bred och täckt med filigran i form av utskärningar och 
pärlmönster. 

92 

Guden sitter med korslagda ben och är naken så när som på en konformad huvudbonad. 
Han har en kraftig erektion. 

93 

Karta över Norden som visar ”gränserna” mellan de tre nordiska länderna ca 1220. 

Kartan återges: 

• Norge: Förutom nuvarande områden omfattade Norge vid denna tidpunkt 
Bohuslän, Dalsland, Härjedalen och Jämtland. 

• Sverige sträckte sig vid denna tidpunkt till Småland i söder och till Bottenviken i 
norr. Landet omfattade även sydvästra Finland. 

• Danmark: Förutom nuvarande områden omfattade Danmark den nuvarande tyska 
Östersjökusten, Halland, Skåne och Blekinge, samt norra Estlands kust. 
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93 

Foto som föreställer ett krönt manshuvud med bister min. Den avbildade mannen bär 
håret axellångt och är slätrakad. 

93 

Medeltida illustration. Två kvinnor - en försäljare och hennes kund. 

Försäljaren står bakom ett dukklätt bord med något som ser ut som block med rader av hål 
och ett antal knivar. På väggen bakom henne hänger bland annat pärlband. 

Såväl försäljaren som kunden är vackert klädda i färglada tyger och bär båda eleganta 
huvudbonader. 

94 

Medeltida skulptur som föreställer den heliga Birgitta när hon sitter och arbetar vid en 
pulpet. Hennes hår är täckt av ett vitt dok. Hon bär även ett tygstycke som täcker övre 
delen av bröstet och halsen och en lång mantel som ligger i stora veck omkring henne. 

96 

Träsnitt som visar hur bönder som håller i knippen med ved och ris närmar sig en stor 
fästning. 

99 

Tidslinje som omfattar perioden från år 500 till år 1500. Följande steg och händelser är 
utmärkta längs linjen: 

• Första hälften av 600-talet: Muhammed grundlägger Islam. 

• Kring år 800: Karl den store kröns till kejsare. Det första angreppet av vikingar – 
Lindisfarne i England. 

• 1008: Olof Skötkonung blir kristen. 

• 1095: Det första korståget. 

• Kring mitten av 1200-talet: Fridslagarna införs i Sverige. 

• 1275. Marco Polo reser till Kina. Magnus Ladulås blir kung. 

• 1346: Digerdöden drabbar Europa. 

• 1397: Kalmarunionen grundas i Norden. 

• Mitten på 1400-talet: Gutenberg uppfinner boktryckarkonsten. 

• 1453. Östromerska riket går under. 

• 1492. Granada faller. Columbus seglar till Amerika. 

Följande bilder från den föregående texten är infogade i tidslinjen: 
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• 800-talet. Statyn som föreställer Karl den Store till häst från sidan 73. 

• 900-talet. Illustrationen som föreställer kopiering av manuskript i ett kloster från 
sidan 77. 

• Tidigt 1000-tal. Silverringen från vikingatiden från sidan 91. 

• Tidigt 1200-tal. Hamnbilden från det medeltida Köln från sidan 80. 

• Början på 1300-talet. Illustrationen som föreställer Jeanne d'Arc från sidan 87. 

101 

Målning. Två kvinnor och tre män som arbetar med höskörden. 

Männen slår vallen (gräset som skall torkas till hö) med lie medan kvinnorna samlar ihop 
det slagna höet med högafflar. 

Kvinnorna är klädda i kortärmade tröjor med snörliv över vita knälånga särkar och blå 
kjolar som baktill når ned till deras hälar. De bär halmhattar som skydd mot solen. 

Männen, som även de bär halmhattar, är klädda på olika sätt: En av dem bär benkläder 
med hål över knäna, en annan arbetar barbent med lång skjorta och väst på överkroppen, 
en tredje bär tunika, lång skjorta och långa strumpor på bara ben. 

I bakgrunden tornar ett stort slott med krenelerade murar och många torn med spetsiga 
tinnar upp sig på andra sidan en långsamt strömmande flod. 

Ett följe med ryttare rider ut från slottet mot en bro som leder över floden. 

I förgrunden ligger en hund och sover bredvid en hög med kläder, en väska och en räfsa. 

103 

Filmscen. En man kysser Gudfadern (spelad av Marlon Brando) på handen i en gest av 
underkastelse. 

105 

Filmscen. En ringbrynjeklädd Arn gästar Saladin. De två sitter på var sin låg "pall" på 
motsatta sidor av ett lågt runt bord i ett dunkelt upplyst rum med stora draperier. Saladin 
är omgiven av flera av sina män. 

109 

Illustration som föreställer hur Columbus skepp anländer till Amerikas kust och hur 
besättningen landstiger. Spanjorerna är beväpnade med värjor och musköter och många 
av dem bär hjälm. Några av dem reser ett stort kors på en udde. 

Indianerna, som är nakna sånär som på höftskynken springer först sin väg i förskräckelse. 
Därefter välkomnar de spanjorerna med gåvor i form av bägare och smycken av guld. 

110 

Porträtt av en medelålders man med slätrakat ansikte och halvlångt grått hår. Han är 
enkelt klädd i en mörk jacka och bär en mjuk mörk mössa på huvudet. 
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111 

Världskarta där några av de största rikena vida denna tidpunkt är utmärkta. På kartan visas 
de europeiska upptäcktsfärderna under 14 och 1500-talen. 

Statsbildningar: 

• Nordamerika: Aztekernas rike (i nuvarande Mexico) 

• Sydamerika: Inkaindianernas rike (i nuvarande Peru och norr Chile) 

• Västafrika: Mali och Benin (den senare i nuvarande Nigeria) 

• Europa och Medelhavsområdet: Spanien, Portugal och Osmanska riket (som 
omfattade nästan hela Nordafrika, Egypten, Levanten, nuvarande Irak och stor del 
av Iran, Turkiet, Grekland, Balkan och södra Östeuropa, sam Kaukasus). 

• Indien/Pakistan: Stora Moguls rike. 

• Östasien: Kina. 

Upptäcktsfärder: 

• Diaz 1487-88: Från Portugal utmed Afrikas västkust till Godahoppsudden (Afrikas 
sydspets). 

• Columbus 1492-93: Från södra Spanien till Västindien och tillbaka igen. 

• da Gama 1497-99: Från Portugal utmed Afrikas västkust till Godahoppsudden och 
vidare därifrån till sydvästra Indien. 

• Magellan 1519-22: Från södra Spanien utmed Afrikas västkust till Godahoppsudden 
och vidare till Oceanien och Filippinerna. Från Filippinerna fortsatte resan förbi 
Cape Horn (Sydamerikas sydspets), och sedan norrut utmed Sydamerikas östkust, 
över Atlanten till Västafrikas kust och vidare tillbaka till Spanien. 

På kartan återges även sidenvägen som löpte genom Centralasien mellan Turkiet och Kina. 

112 

Foto. Platt och fyrkantig kompass av elfenben som är försedd med ett uppfällbart lock 
(konstruktionen påminner om en nutida bärbar dator). Kompassnålen med väderstrecken 
är omgiven av en stor cirkel där latituder och longituder är inskrivna som ett nät. 

112 

Leksaksdjur med svans och stora öron som nedtill är försett med fyra hjul. 

112 

Quipun består av en stor mängd snören av varierande grovlek och längd som hänger ned 
från en vågrät ram. 

Ramen är i sin tur upphängd i tre snören fästade i små beslag utformade som sittande 
människogestalter. 
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113 

Illustration. Ett litet tempel är byggt högst upp på en pyramidliknande byggnad med 
trappstegsformade sidor. 

En bred trappa leder upp till templet som är smyckat med en slags "flagga" gjord av fjädrar 
sittande på en stång. 

Framför templet har en präst just skurit upp en nästan naken man vars hjärta återges 
svävande ovanför prästens hand. 

En annan präst assisterar genom att hålla fast den olyckliges ben under förrättningen. 

Vid foten av den bloddrypande trappan ligger kroppen efter ett tidigare offer omgiven av 
en stor åskådarskara. 

114 

Teckning. Fyra människor invirade i filtar ligger på bastmattor. Alla fyras kroppar är täckta 
av koppor. 

Intill dem försöker en frisk person hjälpa en femte smittkoppsjuk som halvligger med ett 
högt stöd för ryggen. 

115 

Två män sitter sida vid sida vid ett bord som delvis är täckt med mynt i guld, silver och 
koppar. På bordet ligger även ett smycke med pärlor och guldkedja och fyra ihopknutna 
penningpåsar. En av männen för anteckningar med en gåspenna i en anteckningsbok med 
läderpärmar. De två männen är slätrakade och elegant klädda i glänsande tyger. Mannen 
som antecknar bär glasögon. På en hylla ovanför deras huvuden ligger sigill, pappersrullar 
och ett ljusstake med ett ljus. 

117 

Målningen föreställer hur Gud (i gestalt av en gråskäggig man) räcker ut sitt pekfinger så 
att det berör den nakne Adams pekfinger där han ligger på marken. 

Gud är omgiven av en stor mantel som förutom honom rymmer ett antal barn och en ung 
kvinna. Han håller sin arm om kvinnans nacke i en beskyddande gest. 

118 

Porträtt av en medelålders man med kort spretigt hår och helskägg. Hans blick, som möter 
åskådarens, uttrycker såväl skepsis som trots och arrogans. 

118 

Manuskript med anatomiska teckningar som föreställer muskler och ben i en människas 
axlar och armhåla. Teckningarna är omgivna av ett stort antal handskrivna texter. 
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119 

Två målade porträtt. Martin Luther är slätrakad och har hår som nätt och jämt når ned 
över öronen. Han är enkelt klädd i svart och bär en svart barett (en slags platt mössa) utan 
utsmyckning. Katharina von Bora är klädd i vitt och svart under en jacka med brun 
pälskrage. Hennes mörka hår är kammat som mittbena och uppsamlat i ett hårnät i 
nacken. Hon bär inga smycken. 

121 

Karta som visar de olika religionsriktningarnas utbredning i Europa kring år 1600. 

Kartan återges: 

• Katoliker: Spanien, Portugal, Frankrike, Irland, Nederländerna, Schweiz, 
Centraleuropa, södra Tyskland, Italien med Sicilien, Sardinien och Korsika, Polen 
och (och i mindre utsträckning): Skottland, västra Ukraina. 

• Lutheraner: Hela norden med Estland och Lettland, samt Norra Tyskland. 

• Ortodoxa: Grekland, Balkanområdet, Rumänien, östra Ukraina, Ryssland (och i 
mindre utsträckning) västra Ukraina. 

• Anglikaner: England, Wales och Nordirland. 

• Kalvinister: Stora sammanhängande områden i Schweiz, samt (i stor omfattning): i 
Skottland, Polen och Slovakien (och i mindre omfattning) i Nederländerna och 
västra och södra Frankrike. 

• Muslimer: Sammanhängande områden (på kartan) utgörs av Nordafrika och 
nuvarande Turkiet öster om Bosporen. Muslimer bor även i stor omfattning väster 
om Bosporen och i Bulgarien och i mindre omfattning i Grekland och nuvarande 
Jugoslavien. 

122 

Stridsvagnen består av en tvåhjulig flakvagn. På flaket ligger fyra smala bronskanoner som 
pekar bakåt. Runt och under kanonerna, liksom på vagnens långa skaklar, sitter långa vassa 
ståltaggar med hullingar. Ovanför kanonerna sitter dessutom en mycket stor snedställd 
sköld som skyddar kanonjären. Stridsvagnen framförs genom att två soldater går och håller 
i var sin skakel medan två andra soldater med stora sköldar skyddar dem. En femte soldat 
står mellan dem och laddar en bronskanon av samma typ som används på vagnen. Så när 
som på ett undantag bär alla soldaterna på bilden rustning. 

122 

Karta över västra och centrala Europa som visar Karl V:s besittningar 1556. 

Kartan återges: 
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• Karl V:s områden: Spanien med ett område längs nuvarande Algeriets kust och 
området kring nuvarande Tunis, Sardinien, Sicilien, Italien söder om Rom, områden 
i norra Italien (Milano), Sydtyskland (södra Bayern) och Österrike med Böhmen och 
Ungern, områden i östra Tyskland (Schlesien), Nederländerna, samt ett område 
som omfattade nuvarande östra Frankrike och sydvästra Tyskland (Franche Comte). 

• Andra stater i det tysk-romerska riket: De tyska småstaterna med Brandenburg, 
Breisgau och Bayern, Schweiz, Sardinien och områden i nordvästra Italien. 

• Det tysk-romerska riket gränsade i väster mot Frankrike, i öster mot Preussen, 
Polen-Litauen och det Osmanska riket, samt i söder mot Kyrkostaten (som 
omfattade stora delar av mellersta Italien med staden Rom och nordöstra Italien). 

122 

Målat porträtt. Karl V sitter vid ett bord med händerna på en hopslagen bok. 

Han har kort hår och välansat helskägg kring ett ansikte som utmärks av ett mycket 
framträdande underbett. 

Han bär svart barett, mörk rock eller jacka som är öppen framtill samt vit skjorta med krås 
vid ärmarna och kring halsen. Han har handske på ena handen och håller en hopvikt 
handske i den andra. 

124 

Målning från 1600-talet som föreställer trupper som härjar och plundrar i ett samhälle. 

Till vänster siktar en musketör med sitt vapen mot några människor som har tagit skydd i 
en jordkällare medan en man längre bort sticks ned med kniv och en ensam kvinna sitter 
och ber för sitt liv. 

Till höger drar en soldat kläderna av döda människor med en annan soldat släpar iväg en 
kvinna genom att dra henne i håret medan hennes lindade spädbarn lämnas kvar på 
marken. 

Längre bort spelar två soldater tärning om krigsbyte på en bänk medan en man ber för sitt 
liv när han hotas av en fotsoldat och en ryttare. 

I bakgrunden skymtar ett kyrktorn. 

127 

"Solkungen" porträtterad i en omgivning dominerad av dyrbara draperier och 
marmorpelare. 

Majestätet (som är delvis insvept i ett blått tyg dekorerat med förgyllda liljor och fordrat 
med hermelin) poserar med ena handen på höften bredvid ett lågt bord med en 
kungakrona medan hans stödjer höger hand på en gyllene spira. 

Han är slätrakad och bär stor mörk allongeperuk vars långa lockar ringlar sig över hans 
axlar, ordensstjärna och lång vit spetskrage. 
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Vid hans sida hänger ett stort slagsvärd med förgyllt handtag och skida dekorerad med 
ädelstenar. 

Hans ben är iförda tättsittande vita trikåer över lågskor med höga och breda klackar. 

128 

Målning som visar sex män i olika åldrar som sitter eller står vid ett bord med en uppslagen 
bok. De är likadant klädda i svarta jackor med stora vita kragar och bredbrättade svarta 
hattar. Några av dem har långt hår som når ned över axlarna. De möter betraktarens blick 
med ett uttryck av lugn självmedvetenhet. 

129 

Målat porträtt. Diktatorn (som är klädd i glänsande rustning) poserar stående utomhus 
med stolt hållning och en blick som möter åskådarens med ett befallande uttryck. 

Han har långt hår och en antydan till skägg kring munnen. 

I sin högra hand håller han en marskalksstav medan den vänstra vilar på en värja vid hans 
sida. 

En ung page (tjänare) som står bakom honom knyter ett brett grått sidenband kring hans 
midja. 

Bakgrunden utgörs av en dramatisk kvällshimmel med mörka molnbankar som färgas 
rödgula av solen över en öppen havshorisont. 

130 

Målning. Interiör från ett borgarhem. En kvinna står och håller ett spädbarn i sina armar 
medan en annan kvinna gör i ordning en vagga. Rummet är prydligt och ljust med ett svart 
och vit rutigt stengolv framför en öppen spis. Ovanför spisen hänger en målning. På 
spiselhyllan och på ett skåp vid väggen ligger olika prydnadsföremål. Ljuset kommer in 
genom stora fönster med blyinfattade fönsterrutor och gardiner. 

130 

Porträttet avbildar den unge tsaren iförd rustning med ordensstjärna och ordensband och 
med en plymförsedd hjälm vid sin sida. 

130 

Målning. Sultanen sitter med korslagda ben. 

Han har prydligt välansat brunt helskägg och bär en mycket hög vit turban som är lindad 
kring en hög spetsig hatt vars topp sticker upp ovanför turbanen. 

Han är klädd i röd väst över en blå kaftan med "bylsiga" ärmar. Alla dessa klädesplagg är 
täckta av guldbrokad i form av blommönster. 

131 

Karta över Medelhavsområdet och Mellersta östern som visar det osmanska rikets 
framväxt. 
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Kartan återges: 

• Osmanska riket 1328: Ett område kring staden Bursa söder om dagens Istanbul (då 
Konstantinopel). 

• Erövringar fram till 1481: Större delen av dagens Turkiet tillsammans med Grekland 
förutom halvön Peloponnesos, Balkanområdet med dagens Bulgarien och 
Rumänien, samt södra Ukraina och halvön Krim vid Svarta havet. 

• Erövringar till 1520: Algeriet, Egypten, Levanten med Syrien, Peloponnesos (i södra 
Grekland). 

• Erövringar till 1566: Irak, delar av Iran, dagens Tunisien och Libyen, Kreta och 
Cypern, Ungern och Rumänien, västra delen av den Arabiska halvön med städerna 
Medina och Mecka. 

• Erövringar till 1660: Stora delar av Kaukasus mellan Svarta havet och Kaspiska 
havet. 

• Erövringar till 1672: Områden i Öst- och Centraleuropa som gränsar till tidigare 
erövringar. 

134 

Bildsvit som upptill omfattar en stor ”panoramabild” och därunder en serie om åtta bilder 
som skildrar händelseförloppet steg för steg. 

Panoramabilden visar till höger hur Kristian II kröns i närvaro av många stormän och höga 
kyrkliga dignitärer. Nedanför dem (och i mitten) ligger ett Stockholm (nutidens Gamla Stan) 
som uppvisar vissa skador efter belägringen. Danska trupper rycker in i staden över 
broarna. 

Till höger visas allmoge som firar kröningen. 

Den undre bildsviten återger följande: 

1. Kristian firar sin kröningsbankett tillsammans med sina gamla fiender. 

2. Kristian och biskop Trolle smider sina planer. 

3. De oppositionella kröningsgästerna grips och avrättas på Stortorget. 

4. Sten Stures kista tas upp ur graven. Tunnor som är fyllda med de avrättades 
huvuden (av vilka flera fortfarande bär biskopsmitror) och deras huvudlösa kroppar 
forslas bort. 

5. De avrättades kvarlevor och Sten Stures och hans söners kistor bränns alla 
tillsammans på bål. 

6. Massakern i Nydala kloster där soldaterna dränker abboten och några av 
munkarna. De som försöker klättra upp ur vattnet huggs ihjäl av soldaterna. 

7. Två små pojkar (gossarna Ribbing) halshuggs. 

8. Dalkarlarna under ledning av Gustav Vasa kastar ut de danska trupperna ur landet. 
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134 

Porträtt av Gustav Vasa. Porträttet visar en man i yngre medelåldern med stort och brett 
helskägg och hår som är tvärt avklippt på sidorna och över pannan. Hans huvudbonad 
utgörs av en svart barett med en stor vit utsmyckning framtill. Han bär en kraftig svart 
jacka med broderade mönster i guld. Han har en handske på vänster hand och håller en 
hopvikt handske i båda händerna. 

134 

Foto. En fästning som gränsar direkt till vattnet. Fästningen har låga runda stentorn med 
kupolformade tak som förbinds med varandra av en låg stenmur med sluttande 
gräsbevuxen överdel. Innanför muren ligger en hög stenbyggnad med två torn. 

135 

Fyra träsnitt som visar följande: 

• Upptill bearbetas en stenig åker med ett brett ”rulliknande” jordbruksredskap som 
dras av två hästar. Nedtill plöjs åkern med en plog som dras av en häst. I bildens 
övre vänstra hörn skymtar dessutom en harv. 

• Två män skördar säd med skäror medan en kvinna samlar in det skördade höet till 
kärvar (buntar med hopbundna sädesstrån). En tredje man står bredvid dem med 
två stora kannor. 

• Tre män bearbetar den skördade säden med slagor (ett slags käppar vars överdel 
var ledad) på en loge. Bredvid dem flammar eld i ett fyrfat. 

• Tre bönder betalar skatt i form av varor till fyra av kungens fogdar. Fogdarna är 
beväpnade och iförda rustning. 

136 

En teckning visar ett skäggigt och långhårigt manshuvud som är spetsat på en pik. Pikens 
nederdel är fäst i något slags piedestal. Huvudet har försetts med en kungakrona. 

138 

Teckning. Mynningen till en hamn sedd ur fågelperspektiv. Hamnen skyddas av två långa 
vågbrytare med en smal öppning in till själva hamnbassängen. Vid vågbrytarens ena ände 
ligger tre befästningar och grupper med hus. Där ligger också en brygga med några båtar. 
På båda vågbrytarna står dessutom en galge. I en av dessa galgar hänger en 
människokropp. 

Innanför hamninloppet ligger tre svenska örlogsfartyg för ankar. Ett fjärde svenskt 
örlogsfartyg seglar strax utanför hamninloppet. Alla de svenska skeppen för den svenska 
flaggan med gult kors på blå botten. Alla örlogsskeppen fyrar av någon anledning av en 
eller två av sina kanoner. 

Två andra fartyg passerar de ankrade örlogsskeppen medan ett ligger för ankar bredvid 
dem. Två tunnor flyter också omkring i hamnbassängen. 
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I bakgrunden ligger en stad vid foten av en hög strandklint som sluttar ned mot 
hamnbassängen. Högst upp på klinten ligger en stor byggnad med ett torn och en kyrka. 
Ett stort antal mindre båtar ligger utanför staden. 

139 

Målning som föreställer hur Gustav II Adolf faller på knä medan hans talrika följe ser på. 
Alla i sällskapet är klädda i rustningar som skyddar överkroppen. I bakgrunden ligger ett 
stort antal svenska örlogsskepp medan välfyllda roddbåtar närmar sig land. 

140 

Karta som visar svenska erövringar 1561-1658. Sverige/Finland hade vid denna tidpunkt 
ungefär samma omfattning som idag förutom att de två ländernas nordligaste områden 
utgjordes av ett mellan Sverige, Danmark-Norge och Ryssland omstritt område. 

• Erövrat 1561-1629: Kexholms län i nuvarande Karelen, Ingermanland (som omfattar 
Finska vikens södra strand och området där nutidens Sankt Petersburg ligger), 
Estland med staden Reval och Livland (större delen av dagens Lettland) med staden 
Riga. 

• Svenskt efter freden i Brömsebro 1645: Jämtland, Härjedalen, Halland, Gotland, ön 
Ösel utanför Estland. 

• Svenskt efter Westfaliska freden 1648: Bremen, Pommern vid tyska östersjökusten 
med städerna Stralsund och Stettin. 

• Svenskt efter freden i Roskilde 1658: Trondheims län, Bohuslän, Skåne och 
Blekinge. 

• Riksgränsen 1658-60: Gränsen löpte i väst mot Danmark-Norge, i öst mot Ryssland 
och i söder mot Danmark, tyska småstater och mot Polen. 

141 

Porträtt av makarna De la Gardie. Maria Eufrosyne avbildas stående på en liten sockel. 
Hennes make, som står bredvid henne och håller henne i handen, får nöja sig med att stå 
med ena foten på sockeln. 

Maria Eufrosyne är iförd en fotsid sidenklänning med vida och korta ärmar. Hon bär ett 
pärlhalsband kring halsen, örhängen och långt lockigt mörkt hår som når ned till axlarna. 
Hon håller en stor mörk fjäder i höger hand. 

Magnus Gabriel har långt rödblont hår som når ned över axlarna och mustasch. Han bär en 
pösig mörk jacka med guldbroderier och dito byxor. Tvärs över bröstet löper ett brett 
ordensband. På fötterna bär han vida men korta kragstövlar med spetsiga tår och höga 
klackar. Båda makarna har handskar på händerna. 

Vid foten av sockeln ligger en liten vit hund som tittar upp på paret. 
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143 

Målning som visar hur drottningen tillsammans med annan dam sitter vid ett bord där det 
ligger kartor och böcker. Filosofen Descartes står vid bordet och pekar ut något för dem. 
Det lilla sällskapet är omgivet av flera män som antingen är elegant klädda enligt tidens 
mode eller iförda prästerlig dräkt. 

144 

Kungen står barhuvad och iförd en enkel blå uniformsrock. Hans vänstra behandskade 
hand vilar på fästet till hans värja. 

145 

Karta som visar svenska landförluster 1660-1721. 

Kartan återges: 

• Landförlust vid freden i Köpenhamn 1660: Trondheims län. 

• Landförlust 1660-1679: Sydöstra Pommern. 

• Landförlust vid freden i Nystad 1721: Kexholms län med staden Viborg, 
Ingermanland, Estland och Lettland, samt Bremen och sydvästra Pommern. 

• Riksgränser 1721: I väster och söder mot Danmark-Norge. I söder mot tyska 
småstater och mot Preussen och Polen. I öster mot Ryssland. 

147 

Karta. Sverige upp till södra Härjedalen och Medelpad. 

Enligt kartan sker den största folkökningen i norra Värmland, Närke och Västmanland vid 
denna tid. 

Den största folkminskningen sker däremot i Skåne, norra Västergötland, på Gotland, i 
norra Hälsingland samt i östra Hälsingland och Dalarna norr om sjön Siljan. 

I övrigt är folkökningen större i landets sydöstra delar - Sörmland, Östergötland, östra 
Småland och Blekinge. 

147 

Diagram med två kurvor som återger fluktuationerna i dödlighet respektive skördarnas 
storlek (exklusive Skåne) under perioden mellan 1665 och 1715 på en skala från 0 till 400. 

Under den aktuella perioden pendlar såväl dödlighet som skördarnas storlek kring 100-
strecket. Undantagen utgörs av de tre perioderna 1673-1680, 1690-1697 och 1708-1712 då 
dödligheten uppvisar markerade "pikar" Sistnämnda pikar i dödligheten sammanfaller i 
stor utsträckning med "dippar" i skördarnas storlek även om skördeminskningarna inte alls 
är lika dramatiska som dödstalen. 
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147 

Målningen föreställer hur nakna kvinnor och män omgivna av lågor pinas av diverse 
demoner såsom en djävul med rovdjursfötter och eldgaffel, en stor drake med 
fladdermusvingar och flera varelser som utgör ett mellanting mellan lejon och ormar. 

148 

Tidig karta över Stilla Havet med Nord- och Sydamerika och Nya Guinea utmärkta. 
Landmassorna har inte riktigt samma konturer som på en nutida karta men såväl Nord- 
som Sydamerika är klart igenkännliga. 

149 

Tidslinje som omfattar perioden från år 1400 till år 1750. Följande steg/händelser i 
utvecklingen är utmärkta längs linjen: 

• Först hälften av 1500-talet: Inkariket börjar växa till ett imperium, Gutenberg 
uppfinner boktryckarkonsten. 

• 1453: Osmanerna erövrar Konstantinopel. 

• 1492: Columbus seglar till Amerika. 

• 1517: Martin Luther startar reformationen. 

• 1519: Magellan påbörjar sin världsomsegling. 

• 1523: Gustav Vasa blir kung. 

• Mitten av 1500-talet: Copernicus upptäcker att jorden snurrar runt solen. 

• 1632: Gustav II Adolf stupar vid Lützen, Tyskland. 

• 1643: Ludvig XIV blir kung i Frankrike. 

• Början på andra hälften av 1600-talet: Sverige som störst. 

• 1655: Karl XI:s reduktion. 

• 1687: Newton upptäcker tyngdlagen 

• 1688: Den ärorika revolutionen i England. 

• 1709: Den svenska armén går under vid Poltava. 

• 1718: Frihetstiden i Sverige börjar. 

Följande bilder från den föregående texten är infogade i tidslinjen: 

• Andra hälften av 1400-talet. Kompassen från 1600-talet som visas på sidan 112. 

• Början av 1500-talet. Porträttet av Martin Luther från sidan 119. 

• Början av 1500-talet. Porträttet av Gustav Vasa från sidan 134. 

• 1600. Porträttet av Galileo Galilei från sidan 118. 

• Början av 1600-talet. Porträttet av Ludvig XIV från sidan 127. 



36 
 

• Mitten av 1600-talet. Målningen med drottning Kristina och Descartes från sidan 
142. 

• Början av 1700-talet. Porträttet av Karl XII från sidan 144. 

150 

Svart-vitt foto. Ett ungt solbränt par med två pojkar sitter på en sandstrand. 

Alla i familjen är iförda badkläder. 

153 

Tre illustrationer varav den övre föreställer Columbus flaggskepp för segel och de två andra 
hur spanjorerna anländer till dagens Västindien och möter indianer. 

157 

Illustration som visar hur civila och soldater tillsamman beskjuter fästningen med kanoner 
och musköter (mynningsladdade gevär). De möts av moteld från fästningens krenelerade 
bröstvärn. 

En fritagen fånge hjälps bort från farozonen av en soldater och en civilist som stöttar 
honom på ömse sidor. 

En brand har utbrutit i en del av fästningens inre. 

Framför en port som leder in till området står ett led av soldater i stram givakt. 

158 

Målning som föreställer indianer som jagar bisonoxar med pil och båge från hästryggen i 
ett trädlöst landskap. I förgrunden ligger en stupad bison med en pil i sidan. 

159 

Världskarta där handelsströmmar under 1700-talet är utmärkta med färgade fält och pilar. 

Kartan återges: 

• Slavexport: Utgår från ett område i västra Afrika som sträcker sig från nutidens 
Mauretanien i norr till Angola i sönder samt ett område i Östafrika som omfattar 
dagens Tanzania och norra Mocambique 

• Slavimport: Områden längs Nord- och Sydamerikas kuster som i Sydamerika 
omfattar nordöstra Argentina, Uruguay, östra Brasilien, Guyana, Venezuela och 
Ecuador och i Nordamerika sydstaterna Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, 
South Carolina, North Carolina och Virginia samt ögruppen Antillerna i Karibien 
(Kuba, Jamaica med flera). 

• Silver: Från Chile till Centralamerika, från Rio dela Plata (östra Argentina och 
Uruguay) och från Belize och Mexico till Spanien och Storbritannien. Från 
Storbritannien i sin tur vidare till Indien, Burma och Kina, och från Centralamerika 
till Filippinerna. 
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• Tyger, te, porslin, kryddor: Från Kina och Indien till Spanien och från Filippinerna till 
Centralamerika 

• Slavar: Från nuvarande Nigeria och Angola till östra Brasilien, Guyana, Venezuela, 
Karibien, och sydöstra Nordamerika 

• Socker: Från Karibien till Storbritannien 

• Billiga industrivaror och vapen: Från Storbritannien till nuvarande Nigeria och 
Angola 

160 

Teckning. Slavarna är "inhysta" på trånga britsar ovanför den övriga lasten eller nere 
mellan tunnorna i själva lastutrymmet. 

En man i förgrunden som sitter med ryggen mot en bjälke är svårt utmärglad. 

161 

Affischens rubrik flankeras av teckningar som föreställer en svart man som håller i ett spjut 
och en svart kvinna med ett litet barn. 

Texten lyder (något förkortad): To be sold, a cargo of ninety-four prime, healthy negroes 
consisting of thirty-nine men, fifteen boys, twenty-four women and sixteen girls from 
Sierra Leon by David and John Deas. 

161 

Målningen föreställer en prinsessa som sitter och äter vid ett stort bord som står på en stor 
upphöjd plattform flankerad av palmer. Ett utspänt parasoll över bordet ger skugga. På 
bordet står en bordsprydnad i form av en skulpterad påfågel med utspända fjädrar. Tre 
män sitter också vid bordet. En av dem sträcker sig efter ett kärl i en korg som står under 
plattformen. En tjänare kommer upp för en trappa till plattformen med en bricka i 
händerna som tas emot av en annan tjänare som står vid bordet. Nedanför trappan sitter 
en man och anrättar mat vid en liten vedeldad spis samtidigt som han pratar en ung kvinna 
i turban som står med korgar fyllda med blommor. Till vänster om bordet står och sitter 
några soldater, till höger står en liten paviljong med tälttak där några barn uppehåller sig. I 
bakgrunden skymtar en ridå av stora lövträd. Hela målningen ger intryck av en lättjefull 
lyxtillvaro. 

163 

Målning. Ett sovrum där ljuset kommer in genom ett högt fönster omgivet av tunga gröna 
gardiner. 

I ljuset från fönstret kämpar Voltaire iförd nattmössa och nattskjorta med att komma i sina 
byxor medan han står på ett ben (en liten hund som står bredvid hans obäddade säng 
följer uppmärksamt proceduren). 

En manlig sekreterare klädd i peruk med stor rosett, rock och knäbyxor sitter vid ett 
intilliggande bord och tar diktamen. 
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164 

Målning som porträtterar Rousseau sittande under ett träd med några blommor i ena 
handen. Han stödjer sin hand på sin promenadkäpp och har en bok och en trekantig hatt 
bredvid sig på marken. I bakgrunden skymtar en kyrka eller ett kloster omgivet av ett 
öppet landskap med toppiga kullar. 

165 

Porträttet föreställer hur en enkelt klädd Mary Wollstonecraft sitter med en uppslagen bok 
i ena handen medan hon möter betraktarens blick. 

168 

Målning som föreställer en stor sal fylld av män i olika åldrar. I förgrunden samlas en 
mindre skara kring ett bord som är täckt med papper och där det ligger en stor bok. En av 
de sistnämnda står med högra handen på denna bok som om han avlägger en ed. På en 
vägg i bakgrunden hänger fyra flaggor (tre Georgskors och en Union Jack) tillsammans med 
en trumma och två trumpeter. 

169 

Stjärnorna på blå botten i flaggans övre vänstra hörn bildar en cirkel med en stjärna i 
mitten. I övrigt ser flaggan ut som USA:s nuvarande fana. 

172 

Teckning. De beväpnade kvinnorna släpar med sig en kanon. I vänstra hörnet står en ung 
kvinna som är mer elegant klädd än de övriga i sällskapet. Hon vill dra sig undan men dras 
med av två av de andra som håller fast henne. 

174 

Illustration från 1700-talet. Giljotinen står på en schavott som har byggts upp mitt på ett 
stort torg. Vid den döde kungens kropp står en präst med ett krucifix. Schavotten är 
omgiven av soldater av olika slag, beridna och till fots. Intill står även en täckt vagn där en 
man skymtar i ett av fönstren. 

Bödeln håller upp kungens avhuggna huvud till allmän beskådan. 

174 

Plansch med sex numrerade personer som utför olika göromål. Planschen återges: 

1. En man fyller en flaska med rödvin ur ett mått med hjälp av en tratt. 

2. En kvinna väger socker på en balansvåg. På bordet framför henne ligger olika vikter 
och två sockertoppar. 

3. En man mäter upp ett tygstycke med en måttstock. 

4. En man mäter upp en stenvägg med en måttstock. 
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5. En man sitter vid ett bord och räknar mynt. På golvet nedanför bordet ligger fyllda 
myntpåsar. 

6. En man arbetar med att stapla vedträn. 

177 

Målat porträtt. Napoleon prålar i en uniform täckt av guldbrokad, sidentyger, ordensband, 
förgylld lagerkrans med mera. 

Hans ena behandskade hand vilar på en krona smyckad med guld och ädelstenar som 
ligger framför honom på en vadderad kudde. 

177 

Karta som visar Europa 1810 under Napoleon. 

Kartan återges: 

• Franskt territorium: Nuvarande Frankrike med Belgien, Nederländerna och 
nordvästra Tyskland, nordvästra Italien, ett område i västra Italien som omfattar 
Rom, nuvarande Kroatien med västra Slovenien, Sardinien och områden i 
nordvästra Spanien. 

• Stater styrda av Napoleons familj: Spanien, resten av den italienska halvön med 
Sicilien samt ett område i norra Tyskland med staden Hamburg. 

• Andra områden kontrollerade av Frankrike: Stater i västra Tyskland, samt områden i 
nuvarande nordöstra Polen. 

• Frankrikes övriga allierade: Danmark-Norge, Preussen, Österrike-Ungern och 
Ryssland. 

• Länder helt utanför Napoleons maktsfär vid denna tidpunkt är Sverige, 
Storbritannien, Portugal samt det Osmanska riket. 

179 

• Sverige-Norge 

• Ryssland med Finland och delar av Polen 

• Storbritannien 

• Nederländerna 

• Preussen med västra Tyskland (Rhenlandet) och delar av Polen samt nuvarande 
polska och litauiska kusten 

• Österrike som förutom sitt nuvarande område omfattade hela Centraleuropa och 
södra Polen 

• Ett antal tyska småstater i nuvarande norra och södra Tyskland 

• Schweiz 

• Piemonte-Sardinien 
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• Italienska småstater 

• Frankrike 

• Spanien 

• Portugal 

• Osmanska riket (som omfattade Balkanområdet, med Grekland, samt östra 
Bulgarien och Rumänien). 

180 

Illustration. En vilt sprattlande man som fortfarande bär sabel i bältet hissas upp i en galge 
av tre före detta slavar. 

Intill står en annan galge där en kropp i uniform och amiralsmössa hänger. 

I bakgrunden har ett stort antal galgar med hängda människor rests längs en 
bergssluttning. 

180 

Karta. Södra Nordamerika och Sydamerika. 

De amerikanska koloniernas frigörelse 1804-1830. 

Kartan återges (årtalen för frigörelsen anges inom parentes): 

Tidigare fransk koloni: 

• Haiti (1804) 

Tidigare portugisisk koloni: 

• Brasilien (1822) 

Tidigare spanska kolonier: 

• Mexico (1821) 

• Dominikanska republiken (1821) 

• Centralamerikanska unionen (1823) 

• Venezuela (1821) 

• Colombia (1819) 

• Ecuador (1822) 

• Peru (1824) 

• Bolivia (1825) 

• Chile (1818) 

• Uruguay (1828) 

• Argentina (1816) 
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• Paraguay (1811) 

Kvarvarande kolonier: 

• Bahamas 

• Cuba 

• Jamaica 

• Trinidad 

• Brittiska Honduras 

• Guyana 

Patagonien (Som inte hörde till någon av länderna vid denna tidpunkt) 

181 

Illustration från 1800-talet. Utsikt över en tättbebyggd stad med betydligt fler höga 
rykande fabriksskorstenar än kyrktorn. 

182 

Illustration som föreställer en kvinna som står och arbetar ensam vid en av James 
Hargreaves maskiner. Maskinen vevas för hand. 

182 

Teckning. Tidig ångmaskin i genomskärning där ånga som via ledningar leds in i en cylinder 
driver en kolv. 

183 

Målning. Ett tidigt ånglok drar ett antal järnvägsvagnar lastade med kor, grisar och får. 
Vagnarna med får är konstruerade som stora burar med två våningsplan medan vagnarna 
för kor och grisar är öppna. I de två vagnarna med grisar får flera män sitta och vakta 
djuren. Vagnarna är betydligt mindre än på senare tiders tåg. Hjulen de rullar på är också 
betydligt klenare än de kraftiga hjul som senare kom i bruk. 

185 

Teckning som föreställer en kvinna och en pojke som arbetar i en trång gruvgång. Kvinnan 
går krokig medan hon drar sig fram med händerna längs ett grovt rep som ligger på 
gruvgångens golv. Hennes ena ben är via en kedja fästade vid en slags ”släde” av metall 
lastad med en stor tunna fylld med stenkol. Pojken håller i två handtag på tunnans sidor 
samtidigt som han skjuter på bakifrån. 

186 

Illustration. Interiör i en textilfabrik där de mekaniska vävstolarna (som handhas av idel 
kvinnor) står uppställda i långa parallella rader åtskilda av breda gångar. 

Ovanför vävstolarna sitter ett slags stora spolar på horisontella axlar som löper längs med 
taket. 
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Mellan var och en av de sistnämnda spolarna och vävmaskinerna nedanför löper flera 
breda drivremmar. 

I förgrunder hukar en väverska bredvid en maskin och pekar ut något för en man som står 
bredvid henne och granskar något slags långt smalt band. 

187 

Illustration. En karavan av buffeldragna, enhjuliga vagnar där varje vagn bär ett högt lass 
med bomullssäckar drar fram längs en smal väg omgiven av berg 

Männen som går bredvid vagnarna är klädda i vitt och bär turban. 

188 

Målning som föreställer ett kullerstensbelagt torg som vetter ned mot en kaj där flera 
segelskepp ligger förtöjda. Intill kajen ligger flera låga byggnader och skjul. I förgrunden 
står några kvinnor vid en brunn och pumpar upp vatten till en tunna på en hästdragen 
vagn. En slup (en slags stor roddbåt) med en liten kajuta och en stor svensk flagga närmar 
sig kajen. Längre ut bogseras ett segelskepp ut av en stor roddbåt. 

189 

Etiketten bär en teckning som föreställer en man iförd bredbrättad hatt, väst och knäbyxor 
som puffar på sin pipa medan han gräver i sitt tobaksland. 

Etiketten bär följande text: "Den idoge tobaksplanteuren. Skördad i Stockholm och 
Kungsbacken hos Hans Frestadius." 

189 

Fat och skål i porslin som båda är dekorerade med samma bild i form av två vapensköldar. 

190 

Målning med fyra män som är klädda i enlighet med sina respektive stånd (adelsmannen i 
uniform, prästen i prästkrage - och så vidare). 

Borgaren går och försöker dra en motsträvig ko efter sig i en lina som är fäst i djurets horn. 

Adelsmannen sitter på kons rygg. 

Prästen sitter på en pall och mjölkar kon. 

Bonden drar kon i svansen från andra hållet. 

190 

Pamflett med titel "En adelsmans förslag". 

191 

Målat porträtt. Den unge kungen är slätrakad och bär kort vit peruk. 

Hans klädsel omfattar mörkblå rock och byxor till gul väst och kravatt (konstfärdigt knuten 
tunn halsduk). 
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Vänstra sidan av rocken är dekorerad med en stor kraschan (ordensstjärna) över ett brett 
blått ordensband av siden. 

Han har tagit av sig en av sina vita handskar. 

På ett litet bord bredvid honom ligger en trekantig hatt som är dekorerad med en kokard 
bredvid en mantel av hermelin. 

192 

Diagram som omfattar perioden 1750-1780 och fyra kurvor för politik, ekonomi, filosofi 
samt skönlitteratur (0-600 publicerade skrifter). 

Under den aktuella perioden pendlar ämnet politik (tillsammans med skönlitteratur och 
ekonomi) mellan 0 och 50 publikationer med enstaka tillfälliga pikar då de når upp till 
omkring 100 publikationer (filosofi ligger stadigt strax över 0 under hela perioden). 

Under perioden mellan 1765 och 1773 inträffar emellertid en markant ökning av antalet 
publikationer för alla ämnen (utom, som tidigare påpekats, filosofi). 

I särklass störst ökning uppvisar dock ämnet politik med två "skyhöga" pikar: året 1769 
med över 550 publikationer och 1771 med nästan 600 dito! 

193 

Målat porträttet där Linné poserar iförd samisk pälstunika, platt baskerliknande mössa 
(som till formen påminner om ”hatten” på en flugsvamp) och långa näbbstövlar. I hans 
bälte hänger en rad olika samiska föremål. I sin vänstra hand håller han en så kallad 
”trolltrumma”, i sin högra en bukett med linneor (blommor uppkallade efter honom). 

193 

Tidig kvicksilvertermometer som består av ett tunt glasrör som nedtill avslutas med en 
droppformad behållare som innehåller kvicksilver. Röret är monterat på en smal träplatta 
där graderna är angivna på en lodrät skala. 

194 

Porträtt. Carl Michael Bellman spelar tolvsträngad luta. Sångaren och poeten bär kort 
peruk och är klädd i rödbrun sidenväst och vit skjorta med spetskrås. 

195 

Bilden föreställer ögonblicket då Anckarström skjuter kungen. Gustav III sliter av sig sin 
mask medan Anckarström redan har tappat sin. En annan man skyndar till kungens 
undsättning. 

197 

Målning. Ett stort antal män i olika åldrar sitter bänkade längs väggarna i ett stort rum med 
trägolv där ett stort fönster öppnar sig ut mot ett grönt landskap. Alla på bilden är relativt 
enkelt klädda och har kortklippt hår. Flera är iförda uniformer. En av deltagarna står vid ett 
litet bord mitt på golvet och läser högt för de församlade från ett papper. 
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197 

Två kartor över de politiska förhållandena i Norden vid 1800-talets början. 

• 1805: Norden är uppdelat i två statsbildningar: Danmark-Norge i väster och Sverige-
Finland i öster. Längre österut ligger Ryssland vars gräns mot södra Finland löper 
längre västerut än den gör i dag. 

• 1815: Finland ingår i Ryssland som nu gränsar till Sverige längs Torne älv. Norge och 
Sverige utgör ett land. Danmark har sin nuvarande omfattning förutom att landet 
sträcker sig längre söderut än i dag. 

199 

Tidslinje som omfattar perioden från år 1750 till år 1820. Följande steg/händelser i 
utvecklingen är utmärkta längs linjen: 

• 1718: Frihetstiden i Sverige börjar. 

• 1732: Linnés första forskningsresa. 

• 1743: ”Stora Daldansen”. 

• 1751: Först delen av Encyklopedin. 

• 1766: Tryckfrihet införs i Sverige. 

• 1767: Spinning Jenny tas i bruk. 

• 1772: Gustav III:s första statskupp. 

• 1776: Amerikanska revolutionen. Nationernas välstånd publiceras. 

• 1780-talet: Watt uppfinner sin ångmaskin. 

• 1789: Franska revolutionen. 

• 1790: Tankar om revolutionen i Frankrike publiceras. 

• 1792: Till försvar för kvinnans rättigheter publiceras. 

• 1799: Napoleon tar makten i Frankrike. 

• 1804: Första lokomotivet. 

• 1809: Sverige förlorar Finland. 

• Början på 1800-talet: Länderna i Sydamerika börjar göra sig fria. 

• 1815: Wienkongressen. 

Följande bilder från den föregående texten är infogade i tidslinjen: 

• 1720-talet. "Interiören" från ett slavskepp som finns på sidan 160. 

• 1732. Porträttet av Linné iförd samisk dräkt från sidan 191. 

• 1740-talet. Porträttet av Rosseau från sidan 164. 

• 1760-talet. Bilden av en spinnmaskin från sidan 182. 
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• 1770-talet. Förenta staternas första flagga från sidan 169. 

• 1773. Illustrationen som föreställer Ludvig XVI:s avrättning från sidan 174. 

• 1800-talets början. Porträttet av Napoleon som kejsare från sidan 177. 

200 

Illustration. Beridna spanska soldater tvingar lättklädda eller nakna indianska män att 
leverera stora guldföremål som fat, bägare och skulpturer vid porten till en fästning. 

202. 

Illustration och teckning. 

Illustrationen föreställer hur tre män pumpar upp vatten till ett fält med hjälp av en slags 
trampdriven pump. 

Teckningen återger en ritning av en väderkvarnsdriven pump. 

207 

Skolplansch. Stora skaror har samlats på ett stort torg med det kungliga slottet i 
bakgrunden. 

I förgrunden rider den unge kungen åtföljd av en drabant medan han triumferande höjer 
sin värja mot himlen. 

De "vanliga människorna" på torget hälsar honom med glädje och entusiasm. Flera av dem 
bär vita armbindlar (ett tecken på att de stödjer "statsvälvningen"). 

Här och var står även soldater med bajonettförsedda musköter uppställda. 

209 

Målning. Tidigt 1800-tal. Ett skara välklädda män sitter och står kring ett ovalt bord medan 
de med stort intresse fördjupar sig i ett antal tidningar (flera av dem delar på en tidning). 

Tidningarna de läser omfattar endast text. Illustrationer saknas helt. 

210 

Politisk satirteckning där samhället återges som en "bröllopstårta" om fem "våningsplan" 
där de olika samhällsklasserna agerar på sätt som är typiska för dem. 

Hela konstruktionen vilar på de arbetande klassernas (arbetarna och böndernas) axlar. 

"Byggnaden" kröns högst upp av en stor säck märkt med flera dollartecken. 

Invånarna på varje våningsplan presenterar sig själva med en utsaga om sin funktion i detta 
samhällsbygge på följande sätt (återgivna nedifrån och upp): 

1. De arbetande klasserna - Arbetarna: We work for all. Bönderna: We feed all. 

2. Borgarklassen: We eat for you. 

3. Militären: We shoot at you. 

4. Prästerna: We fool you. 
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5. Kungar och politiker: We rule you. 

6. Penningsäcken på topp: Capitalism. 

213 

Politisk karikatyr. Mill går in i en vallokal i spetsen för en skara kvinnor. Han trycker sin 
hand mot armen på en storvuxen och välnärd man som står framför honom och som till 
utseendet påminner om den engelska nationalsymbolen ”John Bull”. Den senare 
uppskattar inte behandlingen. 

214 

Målning. Det brittiska parlamentets underhus. 

Bilden återger en stor sal där högt placerad gallerier som vilar på rader av pelare löper runt 
väggarna. 

Salens medelpunkt utgörs av ett stort rektangulärt bord som bär flera stora kistor, böcker 
och papper tillsammans med en stor "klubbliknande" stav vars överdel bär ett snidat 
riksvapen. 

Vid bordets bortre kortände sitter tre manliga sekreterare som alla bär korta vita peruker. 

Bakom sekreterarna sitter talmannen i en slags hög tronstol. Han bär lång vit peruk och är 
iförd stor vit krage och röd rock. 

Oppositionen och regeringen sitter bänkade mitt emot varandra på var sin sida av bordet 
(regeringen till höger om talmannen och oppositionen till vänster). 

Vid bordets högra hörn (väster sida på bilden) står Gladstone - en vithårig slätrakad man 
med yvigt hår - med ena handen på en bok som ligger på bordet. 

Ingen kvinna är närvarande i rummet. 

215 

Illustration. Två barn, en pojke och en flicka, som är vanvårdade och klädda i trasor letar 
efter något ätbart på marken. I bakgrunden skymtar andra som befinner sig i samma 
situation. 

217 

Målning. En hög barrikad spärrar en gata. Många män, men även en del kvinnor rör sig på 
och runt barrikaden. På toppen av barrikaden står en slokande flagga med färgerna svart, 
rött och gult. Många av männen är beväpnade med musköter. Flera av dem röker långa 
pipor. I förgrunden (och nedanför barrikaden) har en slags spis byggts av gatstenar. Vid 
spisen står en kvinna och skänker ut soppa till revoltörerna. 

Hela stämningen i målningen är fridfull, om inte rent av idyllisk. 
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217 

Foto. En man klädd i cylinderhatt, uppknäppt rock, väst, leriga långbyxor och spetsiga 
lågskor står med en cigarr i mungipan och händerna i byxfickorna framför en kätting med 
gigantiska länkar som verkar vara upprullad på något slags jättetrumma. 

218 

Teckning. En grekisk frihetskämpe står bredvid några stupade osmanska soldater på en 
utskjutande klippa. Han håller en vit flagga med blått kors och en blodig kroksabel i 
händerna. Han har långt svart hår som är samlat i en hästsvans och smala svarta 
mustascher och bär en liten röd mössa på huvudet. På kroppen bär han en broderad jacka 
med dito väst med ett brett tygstycket lindat kring livet som skärp. I tygstycket sitter två 
pistoler instuckna. På nedre delen av kroppen bär han en slags vit ”kjol” som når nedanför 
knäna. Han har åtsittande strumpor på benen och bär näbbskor med tofsar på spetsarna. I 
bakgrunden höjer en stor skara likadant klädda grekiska frihetskämpar sina sablar mot skyn 
medan en av dem tvingar några förtvivlat kämpande osmaner utför ett stup. 

219 

Karta som visar den geografiska fördelningen av olika folkgrupper i Österrike 1815. 

Kartan återges: 

• Italienare: Sydvästligaste delen som omfattar Lombardiet och Venetien med staden 
Venedig. 

• Tyskar: Tyrolen och de västra delarna av landet med huvudstaden Wien, samt 
spridda områden i Ungern. 

• Tjecker: Böhmen och Mähren i nordväst (nuvarande Tjeckien). 

• Slovener: Öster om Venetien (nuvarande Slovenien). 

• Kroater: Kroatien, Slavonien i söder. 

• Serber: Öster om Kroatien. 

• Ungrare: Ungern med angränsande områden, samt landets östligaste del (i 
nuvarande Rumänien). 

• Slovaker: Öster om Mähren (i nutidens Slovakien). 

• Polacker: Galizien i norra delen av landet (sydligast delen av nuvarande Polen). 

• Ukrainare: Nordöstra delen (västligaste delen av nuvarande Ukraina). 

• Rumäner: Sydöstligaste delen (delar av nuvarande Rumänien och Moldavien). 

• Riksgränser 1815: Genom norra Italien norr om Milano och vidare gränsande i norr 
mot de tyska staterna Bayern, Sachsen och Preussen; i öster mot Ryssland och i 
sydöst och syd mot det Osmanska imperiet. 
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220 

Karta. Tyska förbundet ca 1866. 

Förbundet omfattade vid denna tidpunkt ännu ett stort antal stater. 

Störst av dessa var Preussen och Österrike Preussen omfattade vid denna tidpunkt två 
större områden - ett i väster med staden Köln (Westfalen) som i väster gränsade till 
Nederländerna, Belgien och Frankrike, och ett annat - avsevärt större område - i nordost 
med huvudstaden Berlin, större delen av tyska (och nuvarande polska) östersjökusten med 
städerna Danzig och Königsberg (nutidens Gdynia och Kaliningrad) inklusive stora delar av 
nuvarande Polen. 

I Preussen ingick även flera mindre områden i centrala och södra Tyskland. 

Österrike omfattade ett stort sammanhängande område i söder och sydost där bland 
annat nutidens Tjeckien och Slovakien ingick. 

Andra stater som ingick i förbundet var Hannover, Holstein och Mecklenburg Schwerin i 
norr och Baden, Württemberg, kungariket Bayern med staden München och Sachsen med 
staden Dresden i söder. 

I centrala Tyskland - mellan ovan nämnda stater - låg dessutom ett stort antal "småstater" 
som inte är namngivna på kartan. 

Gränserna för Tyska förbundet i sin helhet sammanföll i stort sett med det nuvarande 
Tysklands gränser i väster medan förbundets gränser i söder löpte genom bland annat 
nutidens Norditalien och i öster skar genom östra Preussen och Österrike så att till 
exempel städerna Danzig och Königsberg låg utanför förbundet. 

220 

Pickelhuvan utgjordes av en kalottformad hjälm med kort skärm som upptill pryddes av en 
uppåtriktad ”pik”. 

222 

Foto av en åldrad indianhövding i traditionell dräkt som spänner sin pilbåge. 

222 

Karta. Uppdelningen av Förenta Staterna under inbördeskriget 1861-65. 

Kartan återges: 

• Nordstaterna: Oregon och Kalifornien i väster; Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, 
Indiana, Michigan, Ohio, Pennsylvania och New York kring de stora sjöarna, samt, 
utmed östkusten; Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, 
Connecticut, New Jersey. 

• Stater med slaveri som valde att ansluta sig till nordstaterna: Ett bälte av länder 
mellan Nord- och Sydstaterna som omfattar Missouri, Kentucky, West Virginia, 
Maryland och Delaware. 
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• Sydstaterna: Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, 
Florida, South Carolina, North Carolina, Virginia. 

• Område som ej hade status som delstat: Ett stort sammanhängande område i USA:s 
inre som gränsar till Kanada i norr, Mexico och Texas i söder, samt Minnesota, Iowa 
och Missouri i öster. 

223 

Gruppfoto. En grupp kvinnor, barn och män sitter, ligger och står framför ett fönsterlöst 
hus med brädväggar. 

Kvinnorna är iförda långa klänningar och bär alla något slags huvudbonader som mössor 
eller sjaletter, männen bär skärmmössa eller hatt, tillsammans med långbyxor kavaj och 
skor. 

Barnen är genomgående enklare klädda och barhuvade. 

225 

Karta som visar hur åkermarkerna runt en by är uppdelade i smala parallella tegar som 
"strålar ut" i rät vinkel på ömse sidor av byvägen. 

Tegarna är omgivna av stor gröna områden. 

Smala raka linjer har delat in de gamla ägorna och de omgivande grönområdena i större 
områden som är utmärkta med stora och små bokstäver. 

227 

Läsebok vars omslag föreställer en liten stuga som ligger under en jättelik gran. 

230 

Målning som föreställer hur brudparet rider in på gårdstunet efter att ha passerat en hög 
blomsterklädd portal. Brudgummen är klädd i en kort jacka, stärkkrage med vit halsduk 
samt byxor och stövlar. På huvudet bär han en bredbrättad hatt. Han rider på en brun häst. 
Bruden är klädd i vit blus under en mörk väst och brun kjol under ett lång vitt förkläde. På 
huvudet bär hon en hög krona av silver. Hennes långa hår hänger fritt ned på ryggen. Hon 
rider sidledes på en damsadel på en vit häst. Både brud och brudgum bär handskar. 
Brudparet föregås av två beridna musikanter som spelar på trumma och flöjt. Många 
människor i olika åldrar ser på. Ett antal pojkar och unga män ägnar sig åt att fyra av 
musköter, en liten kanon och annan pyroteknik. 

233 

Målning från slutet av 1800-talet. Ett antal elegant klädda kvinnor står och väntar i ett kalt 
rum. Mitt i bilden står en kvinna i yngre medelåldern som möter betraktarens blick. En 
annan kvinna står bredvid henne och lägger, i en gest av sympati, sin hand på hennes axel. 
Längst bort i rummet, vid en dörr med skylten ”Polisläkare” står en poliskonstapel som är 
iförd den typ av höga hjälmar som än idag används av den engelska polisen. En ung och 
mycket enkelt klädd kvinna står bredvid honom med nedslagen blick. 
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234 

Satirteckning som föreställer fem kvinnor som utmärks av övervikt, utstående tänder, 
vårtor, oproportionerligt stora munnar eller hakor etc. 

De flesta av kvinnorna bär glasögon eller pincené (skalmlösa glasögon som vilar på 
näsroten). 

234 

Foto som visar tre kvinnor som går upp på krönet till en mur. De bär tunga ämbar med 
hjälp av ok (en slag kort träkäpp som bars över axlarna). 

239 

Tidslinje som omfattar perioden från år 1820 till år 1880. Följande steg/händelser i 
utvecklingen är utmärkta längs linjen: 

• 1827: Stadgan om laga skifte. 

• 1830: Uppror i Paris. 

• 1832: Liberalerna ändrar vallagarna i Storbritannien. 

• 1838: Slavhandeln förbjuds i brittiska imperiet. 

• 1842: Folkskolan inrättas i Sverige. 

• 1845: Lika arvsrätt för män och kvinnor. 

• 1845-46: Potatissvält på Irland. 

• 1848: Folkens vår – uppror i hela Europa. Kommunistiska manifestet publiceras. 

• 1854: Järnvägen Stockholm-Göteborg börjar byggas. 

• 1859: Om arternas uppkomst. 

• 1861: Amerikanska inbördeskriget inleds. 

• 1864: Näringsfrihet införs i Sverige. 

• 1865: Svenska ståndsriksdagen avskaffas. 

• 1860-70: Italien enas. 

• 1864-1871: Tyskland enas. 

Följande bilder från den föregående texten är infogade i tidslinjen: 

• Slutet av 1820-talet. Bilden av en tidig transport med järnväg från sidan 183. 

• Mitten av 1830-talet. Gatuscenen från centrala London. 

• 1848. Fotot av Karl Marx från sidan 212 

• 1840-talets slut. Bilden av barrikaden i Wien från sidan 217. 

• 1860-talets början. Fotot av indianhövdingen Broken Arm från sidan 222. 
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• 1870-talet. Målningen "Albertine i polisläkarens väntrum" från sidan 233. 

240 

Omslaget till en publikation med titeln Manifest der Kommunistischen Partei 

243 

Tre svenska kungar som står staty i olika städer. 

• Karl XII i Kungsträdgården i Stockholm står barhuvad med dragen värja i ena 
handen och pekar mot öster. Han är klädd i enkel uniformsrock och bär stövlar med 
sporrar. 

• Gustav II Adolf på Gustaf Adolfs torg i Göteborg står med ena handen på höften och 
pekar nedåt. Han bär bredbrättad hatt med plymer, mantel, kort jacka och 
kragstövlar 

• Karl X Gustav på Stortorget i Malmö skådar ned från hästryggen. Han bär 
bredbrättad hatt och värja. 

245 

Affisch för världsutställningen i Paris 1889. Affischen visar utställningsområdet sett ur 
fågelperspektiv med det nya Eiffeltornet i förgrunden (som byggdes för utställningen). 

247 

Foto från förra sekelskiftet. Bilden visar människor som sitter eller går omkring i en 
inhägnad gård. I förgrunden ligger tre pojkar på mage och spelar kula på gårdens 
stenläggning medan en kvinna står och tittar på med road min. 

248 

Foto. I förgrunden står en man och balanserar på en balk medan han håller i ett rep. 
Bakom, och under honom, utbreder sig en milsvid utsikt över staden New York. 

249 

Foto. Två uppsluppna flickor i sena tonårsåldern övar cykling. 

Den ena av dem sitter på cykelsadeln och trampar medan den andra lutar sig fram och 
håller i ramen och ena handtaget på cykelstyret. 

Båda är likadant klädda i halmhattar, ljusa blusar med vida ärmar och långa mörka kjolar. 

Flickan som sitter på cykeln har skörtat upp sin kjol övar knäna så att hennes strumpor och 
kanten på hennes underkläder är synliga. 

249 

Reklamaffisch från början av 1900-talet. En liten pojke och hans mor står och tittar upp på 
en stor naken glödlampa med påskriften ”Kungslampan” som lyser upp deras omgivning. 
Texten på affischen lyder: Mamma, är det solen? Nej mitt barn, det är kungslampan. 
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253 

Foto. En storvuxen poliskonstapel håller fast Emmeline Pankhurst bakifrån med ett grepp 
om midjan så att hennes fötter inte når marken. En civilklädd man går bredvid och blänger 
på henne. 

255 

Två kartor visar utbredningen av kolonier i Afrika 1880 resp. 1914. 

Kartorna återges: 

1880 (vid denna tidpunkt var en överväldigande del av Afrika självständigt): 

• Spanien: Ett litet område vid Marockos kust, Kanarieöarna, samt Río Muni vid 
västkusten norr om Gabon. 

• Frankrike: Algeriet, Senegal, Gabon och ett litet område söder om Gambia, 
områden längs kusten öster om Elfenbenskusten, samt Djibouti. 

• Portugal: Portugisiska Östafrika (nuvarande Moçambique) och Angola. 

• Storbritannien: Kapkolonin och Transvaal i nuvarande Sydafrika, Gambia, Sierra 
Leone, Walvis Bay vid nuvarande Namibias kust, samt områden längs kusten öster 
om Elfenbenskusten. 

• Osmanska riket: Tripolis (nuvarande Tunisien och Libyen) och Egypten. 

1914: 

• Spanien: Rio de Oro (nuvarande Västsahara), Kanarieöarna, Ceuta (vid Gibraltar 
sund) och Río Muni. 

• Frankrike: Marocko, Algeriet, Franska Västafrika som omfattar större delen av 
västra Sahara och ett stort område av centrala Afrika, samt de västafrikanska 
områdena Senegal, Franska Guinea, Elfenbenskusten, Gabon och Kamerun, Franska 
Somaliland (gränsar till Eritrea), samt ön Madagaskar. 

• Portugal: Angola (Portugisiska Västafrika) och Moçambique (Portugisiska Östafrika). 

• Storbritannien: Sierra Leone, Guldkusten, Nigeria, Sydafrikanska unionen, 
Basutoland, Swaziland, Bechuanaland (nuvarande Botswana), Syd-Rhodesia 
(nuvarande Zimbabwe), Nord-Rhodesia och Nyasaland (Nuvarande Zambia), 
Brittiska Östafrika (nuvarande Kenya och södra Somalia), Uganda, Engelska 
Somaliland (norra Somalia), Angloegyptiska Sudan, Egypten. 

• Belgien: Belgiska Kongo (omfattade nuvarande Kongo och Centralafrikanska 
republiken). 

• Italien: Libyen, Italienska Somaliland (nuvarande mellersta och nordöstra Somalia), 
Eritrea. 

• Tyskland: Togo, Kamerun, Tyska Västafrika (nuvarande Namibia), Tyska Östafrika 
(Tanzania). 
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• Självständig stater: Liberia och Abessinien (nuvarande Etiopien). 

256 

Karta. Kolonier i Asien 1914. 

Kartan återges: 

• USA: Filippinerna 

• Japan: Korea och södra halvan av ön Sachalin 

• Frankrike: Franska Ostindien 

• Portugal: Goa, Östtimor, Macao 

• Storbritannien: Indien, Bhutan, Malaysia, Sydöstra Nya Guinea 

• Ryssland: Georgien, Kazakstan, östra delen av Ryssland 

• Tyskland: Nordöstra Nya Guinea 

• Självständig stat: Ryssland, Osmanska riket, Iran, Arabien, Afghanistan, Mongoliet, 
Kina, Japan 

256 

Foto. Fullständigt utmärglade män och kvinnor från hererofolket. 

257 

Foto. ”Vägen” som omtalas liknar mest en stor plogfåra omgiven av gles skog med höga 
kala trädstammar. Den vitklädda kvinnan i vagnen får hålla sig i när vagnen går på snedden. 
Dragarna har bara överkroppar och är mycket magra. 

258 

Politisk karikatyr som framställer Kina som en kinesisk man i traditionell dräkt som sitter i 
en jättestor sprucken porslinsskål. Tjuvarna som stjäl bitar av skålen utgörs bl. a. av 
Storbritannien, Japan, USA, Ryssland och Tyskland (Ryssen och Amerikanen snor åt sig de 
största bitarna). 

259 

Japanskt träsnitt föreställande ett antal män som deltar i ett möte. Majoriteten av 
deltagarna är militärer. Dessa är alla iförda militära uniformer av samtida västerländskt 
snitt. De två civilisterna är däremot traditionellt klädda. 

Sällskapet sitter på stoppade stolar med ryggstöd i ett rum som i övrigt är inrett på 
traditionellt japanskt vis. 

I bakgrunden vetter en stor fönsteröppning ut mot en vy över barrträdstoppar. På avstånd 
skymtar ett fågelsträck och en japansk flagga. 

260 

Annonser för tobak och kaffe. 
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Tobaksannonsen: Pastoralt landskap med tobaksodlingar och klungor av vita hus under 
höga palmer. I förgrunden står den vitklädde plantageägaren i avspänt samspråk med en 
av sina anställda medan han blossar på en cigarr. 

En text placerad mitt i bilden lyder: 

Redford's celebrated tobaccos 

Manufactory Clerkenwell London.w.e. 

Kaffeannonsen: En mörkhyad man med bar överkropp och kortbyxor står mellan två 
tunnor fulla med jättelika rostade kaffebönor och granskar en av bönorna. 

Texten ovanför bilden lyder: Meinl's coffee. 

261 

Planschen föreställer huvud och axlar på fem män från olika delar av världen. 

Bildens hörn upptas av: en kines med rakat huvud och hårfläta i nacken, en polynesier med 
tatueringar på kinderna, en indian med fjäder i nacken och halsband av rovdjurständer, en 
afrikan med ett pärlhalsband kring halsen. 

Bildens "självklara" medelpunkt utgörs av en vit europeisk man som är prydligt klädd i 
kavaj, stärkkrage och kravatt. 

262 

Karta. Militärallianserna i Europa inför första världskriget. Kartan återges: 

• Trippelalliansen: Tyskland, Österrike-Ungern, Italien. 

• Ententen: Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Serbien. 

• Neutrala stater: Norge, Sverige, Danmark, Nederländerna, Belgien, Schweiz, 
Portugal, Spanien, Rumänien, Bulgarien, Grekland, Albanien, Osmanska riket. 

263 

Foto. Tyska soldater marscherar över ett kullerstensbelagt torg. 

Soldaterna, som bär pickelhuvor, har blomsterbuketter i händerna eller nedstuckna i 
gevärspiporna. 

En kvinna klädd i vidbrättad hatt, vit blus och lång kjol går arm i arm med en av dem. 

264 

Foto. Brittiska soldater i en skyttegrav. Soldaterna bär stålhjälmar med breda runda 
brätten. En av dem har lämnat skyttegraven och springer på öppen mark. En annan soldat 
håller just på att klättra upp ur skyttegraven. 

264 

Affisch som föreställer ett brittiskt pontonförsett flygplan som träffar en tysk U-båt med en 
bomb. Texten på affischen lyder: Join the Royal Air Force and make a direct hit. 
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Affischen upplyser även om att maximiåldern för värvning är 50 år, om betalningen, samt 
om att den som tagit värvning vid flygvapnet inte kan tvingas tjänstgöra inom armén eller 
flottan. 

264 

En man sitter hemma i sin fåtölj med sin lilla dotter på knäet medan sonen leker med 
tennsoldater och leksakskanoner på golvet. 

Dottern, som tittar i en bok om kriget, vänder sig till sin far och frågar: "Daddy, what did 
you do in the Great War?" 

Mannen tittar upp med allvarlig min och möter åskådarens blick. 

267 

Foto. En stor gymnastiksal där det höga taket bärs upp av några pelare. 

Bakom en lång skärm har dubbla rader av sängar med patienter ställts upp. 

Flera män och kvinnor i långa vita rockar står mellan sängarna. 

Vid fotänden på en av sängarna sitter en kvinna med två små barn. 

269 

Karta som visar den politiska uppdelningen av Europa efter första världskriget. 

Kartan återges: 

• Tidigare Österrike-Ungern: Uppdelat i Tjeckoslovakien, Österrike, Ungern, 
Jugoslavien, dessutom övergår områden till södra Polen (Galizien) och till västra 
Rumänien. 

• Rysslands landförluster: Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Bessarabien 
(ingår i norra Rumänien). 

• Tysklands landförluster: Alsace-Lorraine (till Frankrike), Polska korridoren mellan 
Preussen och Ostpreussen (till Polen) nordöstra Ostpreussen (till Litauen), Slesvig 
(till Danmark). 

• Bulgariens landförluster: Ett sydligt område som tillfaller Grekland. 

• Demilitariserad zon: Rhenlandet. 

• Nationsgränser: Sammanfaller med ”gränserna” i dagens Europa förutom 
nordligaste och sydöstra Finlands gränser mot Ryssland, gränserna mellan Tyskland 
och Polen (och Ryssland), Jugoslavien (som numera är upplöst) Rysslands, numera 
till största delen Vitrysslands och Ukrainas, gränser mot Polen, samt Rumäniens 
gräns mot Ryssland (numera Ukraina). 

• Nya stater: Irland (hela ön förutom dess nordöstra hörn blir självständig 1922), 
Polen, Tjeckoslovakien, Österrike, Ungern, Jugoslavien, Turkiet. 
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270 

Foto. Människor som står på en gyttjig och söndertrampad byväg kantad av en rad timrade 
husgavlar. Tre små flickor står mitt på byvägen. Bredvid dem står en man som håller i en 
lie. Längre bort står några andra män och pojkar. Längs husgavlarna står en rad med 
kvinnor och en man som är klädd i vitt. Alla kvinnorna bär schalett medan männen bär 
skärmmössor. Alla på bilden, vuxna som barn, går barfota. 

271 

Foto. Bred vägkorsning sedd uppifrån. Stora skaror av människor rusar vilt åt alla håll för 
att komma bort från den öppna platsen där ett stort antal personer har blivit liggande på 
gatan. 

273 

Annons vars text lyder: 

160 acres godt land, (s.k. Stateland) beläget i ett af de blomstrande svenska settlementen i 
MARTIN COUNTY, södra Minnesota, blott några mil från staden Fairmont, säljes på 
förmånliga vilkor af egaren. Ungefär halfva köpesumman tillkommer staten Minnesota och 
kan innestå i 30 år mot 5 procents ränta. Adressera “160 acres," 346 Wells st, Chicago, I11. 

274 

Hög handvevad telefon som till formen påminner om en gammaldags kaffekvarn. Luren 
ligger vågrätt i en klyka som sitter längst upp på apparaten. 

274 

Ritning som dels återger en skiftnyckel sedd uppifrån och från sidan, dels flera separata 
delar som ingår i verktyget. 

275 

Fotoporträtt. André Oskar Wallenberg sitter med armbågen vilande på ett bord. 

275 

Målning som porträtterar Alfred Nobel sittande i sitt laboratorium. 

275 

En ung kvinna iförd vit hätta och förkläde i samma färg arbetar vid en av Alfa-Lavals 
separatorer. I bakgrunden står en dörr vidöppen mot en lantlig idyll med betande kor. En 
annan, likadant klädd kvinna är på väg in därifrån med en spann fylld med mjölk. 

276 

Målning som visar en utsikt över ett landskap med skogar och sjöar i kvällsljus. Längst bort 
skymtar en öppen kusthorisont. 
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276 

Målning som visar människor som dansar framför en timrad byggnad. I bakgrunden 
skymtar en midsommarstång och en rödmålad husgavel som blir belyst av kvällssolen. 

276 

Interiör med ett par som sitter vid ett runt bord med en tänd fotogenlampa. Mannen sitter 
i ena hörnet av en soffa och läser i en bok. Kvinnan sitter mittemot på en stol och arbetar 
med sömnad. I det mörka fönstret ovanför dem står många krukväxter. Ett hörn i rummet 
upptas av en kakelugn. 

277 

Foto som visar ett stavhopp just som hopparen med nöd och näppe lyckas ta sig över 
ribban medan tre funktionärer ser på. 

279 

Fanan är dekorerad med en bild av en murare som arbetar med att mura med tegel under 
devisen ”Enighet ger styrka”. 

280 

Annons för korsetter. Bredvid en illustration som föreställer två kvinnor med 
"timglasmidjor" som bär korsetter (sedda framifrån och bakifrån) står följande text: 

Madame Griswold's Patent Skirt Supporting Corsets and Skirt Supporters (och så vidare) 

280 

Fotoporträtt. Välkammad ung man som bär kavaj med "fadermördare" som sitter som ett 
vitt rör kring halsen under en tweedrock med vida slag. 

Den trånga stärkkragen pryds framtill av en liten mörk fluga. 

281 

Unionsflaggan består av en svensk flagga med en kombination av den norska och den 
svenska flaggan i övre vänstra hörnet. Kombinationen består av två par motställda 
trianglar med norska flaggans färger i vertikalplanet och svenska flaggans färger i 
horisontalplanet. 

282 

Foto. Branting och kungen står på en trädgårdsgång och pratar med varandra. Kungen har, 
i motsats till Branting, inte tagit av sig sin cylinderhatt. Branting tittar monarken rätt i 
ögonen. Kungen står med händerna vid höfterna och ett uttryck i ansiktet som påminner 
om en lärare som läxar upp en trotsig elev. 

284 

Affisch för bondetåget 1914. Bilden föreställer ett demonstrationståg med skäggiga 
vikingaliknande bondegestalter som är på väg rätt mot betraktaren med en tidig 
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morgonhimmel bakom sig och skingrade moln över sig. Banderollerna som hålls upp i tåget 
är framställda så att de leder tankarna till råseglen på en vikingaflotta. 

Bilden är omgiven av en ram med föreställda träsniderier. I ramens fyra hörn sitter följande 
fyra symboler: tre kronor i guld på blå botten, ett riksäpple, ett keltiskt kors (ett likarmat 
kors infogat i en cirkel), samt ett hakkors. 

284 

Foto. Hela bilden upptas av en lång och tröstlös kö längs en trottoar i Stockholm. 

Många av dem som sitter eller står i kön är barn. 

286 

Stapeln av pärmar är betydligt högre än Elin Wägner. 

287 

Foto som visar hur två ”röda” just skall arkebuseras. De två männen står barhuvade och 
utan jackor framför ett timmerupplag. Framför dem ligger deras ytterkläder i en hög i 
snön. På andra sidan en låg snövall står arkebuseringsplutonen och siktar på dem med sina 
gevär. De dödsdömda blundar i väntan på skotten. 

289 

Tidslinje som omfattar perioden från år 1850 till år 1920. Följande steg/händelser i 
utvecklingen är utmärkta längs linjen: 

• 1853: Japan öppnas för handel. 

• 1859: Darwin publicerar Om arternas uppkomst. 

• 1871: Fransk-Tyska kriget. 

• 1877: Viktoria blir kejsarinna av Indien. 

• 1879: Edison uppfinner glödlampan. 

• Mitten av 1880-talet: Svensk utvandring till Amerika som störst. 

• 1885: Stormakterna del upp Afrika på Berlinkonferensen. 

• 1889: Världsutställningen i Paris. 

• 1897: Dieselmotorn tas i bruk. 

• 1898: Slaget vid Omdurman i Sudan. 

• 1904-1905: Japan besegrar Ryssland. 

• 1905: Unionen Sverige-Norge upplöses. 

• 1909: Storstrejken i Sverige. 

• 1914: Skotten i Sarajevo. 

• 1917: Ryska revolutionen. Finland blir självständigt. 



59 
 

• 1919: Allmän och lika rösträtt i Sverige. Versaillesfreden. 

Följande bilder från den föregående texten är infogade i tidslinjen: 

• 1860-tal. Immigranterna på Ellis Island från sidan 247. 

• Omslaget till en utgåva av Jules Vernes roman "Jorden runt på 80 dagar". 

• 1880-tal. Reklamaffischen för glödlampor från sidan 249. 

• 1889. Affischen för världsutställningen i Paris 1889 på sidan 245. 

• Början av 1900-talet. Uppdelningen av Kina från sidan 258. 

• 1916. Fotot från skyttegravarna som finns på sidan 264. 

• 1917. Foto av Lenin. 

291 

Svart vitt foto i svart ram. En barhuvad leende ung man iförd militäruniform står vid en 
havsstrand. 

En röd vallmoblomma har lagts över fotot. 

292 

Satirteckning. Världskarta där den afrikanska kontinenten har grävts ur till en stor grop 
med några enstaka guldklimpar i botten. 

Nordamerika norr om Mexico och Europa norr om Spanien är däremot täckta med var sin 
stor hög av guldklimpar. 

299 

Foto. Nazister som använder en lastbil genom att ett antal män står på flaket och talar i 
megafoner. En man som sitter ovanpå förarhytten håller upp en stor hakkorsfana. Bilen är 
omgiven av en stadsmiljö. I bakgrunden skymtar en andra lastbil som har samma ”last” på 
flaket. 

300 

Reklamaffisch för gasspisar som visar hur mannen välkomnas av sin lilla dotter när han 
kommer hem medan hans fru står redo med den nylagade maten i en ugnsform. I 
bakgrunden står en splitterny gasspis. 

301 

Foto. Orkestern omfattar en trummis, två trombonister, en trumpetspelare (Louis 
Armstrong), en klarinettist, en kvinnlig pianist, samt en banjospelare. 

301 

Scen ur filmen där Charlie Chaplin och en liten pojke ängsligt kikar runt ett hörn medan en 
polis står bakom dem. 
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304 

Foto. En lång kö med huvudsakligen svarta människor i olika åldrar står framför en stor 
affisch. Affischen föreställer en glad familj som är ute och kör i sin egen bil. 

306 

Propagandaaffisch i rött och svart. I förgrunden arbetar en man och en kvinna med att 
smida stål vid ett städ. Bakom dem skymtar stora skaror av människor som arbetar med 
industriell produktion mot en bakgrund av fabriker, stålkonstruktioner och rykande 
fabriksskorstenar. 

307 

Foto. Kvinnorna, som alla är likadant klädda i vita rockar och dito mössor, sitter på rader av 
stolar med armstöd medan de pumpar ut mjölk ur sina bröst med hjälp av något slags 
munstycken som de håller i knäet. 

308 

Foto. Fångarna (som är klädda i vadderade jackor och pälsmössor) kör stora skottkärror 
lassade med jord och sten över en provisorisk träbro utan räcken. 

310 

Foto. Två män sitter bredvid två stora trälådor som är fyllda med sedlar. 

Över en av lådorna sitter en skylt med följande text: 

Kaufe: 

  Stampfpapier 20,000 
  Lumpen 50,000 Mark 
  Knochen 5,000 Mark 

315 

Foto som visar ryggsidan på ett antal män och kvinnor som ”matar” ett bokbål. Många av 
männen är klädda i SA:s (de nazistiska ”stormtruppernas”) uniform. 

315 

Foto. De unga männen är bara klädda i shorts. De marscherar i militär kolonn i led om tre 
man. 

315 

Propagandaaffisch som föreställer en ung blond kvinna som ammar sitt barn. Hennes 
huvud är omgivet av en stor varm sol. I bakgrunden skymtar en by med en kyrka och en 
bonde som plöjer sin åker med häst. 

Texten under bilden lyder: Unterstütst das Hilfswerk, Mutter und Kind. 
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316 

Karta. Demokratier och diktaturer i Europa före andra världskriget. 

Kartan återges: 

• Demokratier: Irland, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Belgien, Holland, 
Tjeckoslovakien, Danmark och Island (som är i personalunion med Danmark), 
Norge, Sverige, Finland. 

• Kommunistiska diktaturer: Sovjetunionen (diktatur från 1922). 

• Nazistisk eller fascistisk diktatur: Tyskland (1933), Spanien (1923-30, och sedan 
diktatur på nytt 1939), Italien (1925). 

• Annan högerdiktatur: Portugal (1926), Österrike (1934), Estland (1934), Lettland 
(1934), Litauen (1926), Polen (1926), Ungern (1920), Rumänien (1938), Jugoslavien 
(1929), Bulgarien (1934), Albanien (1928), Grekland (1936), Turkiet (1923). 

317 

Karta över Tyskland med angränsande länder 1936-39. 

Kartan återges: 

• Tyskland med Rhenlandet remilitariserat 1936. 

• Till Tyskland 1938: Sudetområdet mellan Tyskland och Tjeckoslovakien, Österrike, 
samt området kring staden Memel i sydvästra Litauen. 

• Ockuperat våren 1939: Tjeckoslovakien (förutom landets sydöstra områden som 
avträddes till Ungern 1938 och 1939). 

• Slovakien självständigt 1939 under tysk kontroll. 

• Gräns för tysk kontroll våren 1939: Löper längs gränserna till Holland, Belgien, 
Frankrike, Schweiz, Italien, Jugoslavien, Ungern, Polen, Litauen. 

• Tjeckoslovakiens gräns 1937: Landet omfattade vid denna tidpunkt Sudetområdet 
som omgav hela västra Tjeckoslovakien. 

317 

Foto. En tysk soldat som står längs vägen har svårigheter att hålla tillbaka entusiastiska 
unga kvinnor och flickor som gör Hitlerhälsning. 

319 

Foto. Fångarna förs bort med händerna i vädret. I deras väg ligger två stupade soldater 
med sina gevär bredvid sig. 

319 

Foto av Benito Mussolini på hästryggen. Han är iförd en paraduniform och bär en stor vit 
plym framtill på sin uniformsmössa. 
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321 

Foto. En lång kolonn av tyska stridsvagnar med påmålade vita kors är på väg mot en tunnel 
som leder genom en hög vall. 

Vid vägkanterna står några täckta lastbilar och en kolonn med militära motorcyklar med 
sidovagn. 

322 

Karta som visar andra världskrigets inledning i Europa 1939-40. 

Kartan återges: 

• Axelmakterna - Tyskland med bundsförvanter: Tyskland (med Österrike), Italien 
(med Libyen), Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien. 

• Områden erövrade av axelmakterna med bundsförvanter: Västra Polen med 
Warszawa, Albanien, Danmark, Norge, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Norra 
och västra Frankrike, Tjeckien, Tunisien. 

• Områden kontrollerade av axelmakterna genom Vichyregimen: Sydöstra Frankrike, 
Marocko, Algeriet 

• Sovjetunionen: Omfattade Ukraina, Vitryssland, Georgien med flera länder vid 
denna tidpunkt. 

• Områden erövrade av Sovjetunionen: De baltiska staterna, östra Polen och 
Bessarabien (nu Moldavien men fram till dess nordvästra Rumänien), delar av 
sydöstra och nordöstra Finland. 

• Storbritannien med kolonier och ockuperade områden: Omfattar nordöstligaste 
delen av Irland (Ulster), Egypten, Syrien, Palestina, Libanon, Jordanien, Irak, samt 
Island. 

• Neutrala stater: Spanien, Irland (Eire), Sverige, Schweiz, Jugoslavien, Grekland, 
Turkiet, Finland (utsatt för angrepp från Sovjetunionen men vid denna tidpunkt inte 
allierat med någon), Saudiarabien. 

• Tyska och Italienska framryckningar: Tyskland angriper Polen, Danmark, Norge, 
Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike. Italien angriper Albanien, Frankrike, 
Grekland. 

• Sovjetiska framryckningar: Angrepp mot östra Polen, de baltiska staterna, Finland 
och Rumänien. 

• Storbritannien ockuperar Island 1940 (till USA 1941). 

324 

Karta över södra och östra Asien samt Oceanien. Japansk expansion från 1933 till juli 1942. 

Kartan återges: 
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• Japan med ögruppen Kurilerna. 

• Japanska erövringar fram till 1933: Korea, södra halvan av ön Sachalin norr om 
Japan, Okinawa, Formosa (Taiwan). 

• Japanska erövringar 1933: Manchuriet (norra Kina). 

• Landområden kontrollerade av Japan augusti 1942: Hela östra och norra Kina, 
Burma, Franska Indokina, Malaysia, Nederländska Indien (nuvarande Indonesien) 
med öarna Borneo och Java, Filippinerna, Nya Guinea 

• Bundsförvanter till Japan 1941: Thailand. 

• Havsområden kontrollerade av Japan juli 1942: Havsområden kring de ockuperade 
områdena bort till farvattnen väster om Midwayöarna och Hawaiiöarna i öster och 
till farvattnen väster, norr och öster om Nya Guinea. 

• Områden kontrollerade av de allierade: Australien och södra Nya Guinea, 
Midwayöarna, Hawaiiöarna (utsatt för japansk attack på Pearl Harbor 7 dec 1941) 
Indien, Sovjetunionen, västra och centrala Kina, Mongoliet. 

325 

Foto. Sovjetiska infanterisoldater rycker fram genom ett fullständigt ödelagt stadslandskap. 

326 

Karta som visar förändringarna i samband med andra världskrigets slutfas i Europa 1942-
44. 

Kartan återges: 

• Axelmakterna Tyskland och Italien med bundsförvanter: Tyskland (med Österrike), 
Italien (med Libyen), Finland, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien. 

• Områden kontrollerade av axelmakterna med bundsförvanter: Västra Polen med 
Warszawa, västra och södra Sovjetunionen fram till städerna Leningrad (St 
Petersburg), Kursk och Stalingrad (Volgograd), Albanien, Danmark, Norge, 
Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Norra och västra Frankrike, Tjeckien, Tunisien, 
Egypten fram till el-Alamein. 

• Områden kontrollerade av axelmakterna genom Vichyregimen: Södra Frankrike 
med Korsika, Algeriet och Marocko. 

• Områden kontrollerade av de allierade: Större delen av Sovjetunionen, större delen 
av Egypten, Syrien, Palestina, Libanon, Jordanien, Irak, samt Island. 

• Neutrala stater: Spanien, Irland (Eire), Sverige, Schweiz, Turkiet, Saudiarabien. 

• De allierades framryckningsvägar: Från Sovjetunionen västerut till Baltikum, genom 
Polen till Tyskland och söderut genom Rumänien och Bulgarien ned till 
Balkanområdet och Centraleuropa. De västallierade invaderade Nordafrika och 
sedan södra Sicilien och södra delen av den italienska halvön. Därefter invaderade 
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de västra Frankrike (Normandie) från sydöstra England och södra Frankrike från 
Medelhavet. 

326 

Foto. En amerikansk soldat försöker ta sig iland med vatten upp till axlarna. I bakgrunden 
skymtar spillror av landstigningsfarkoster och hinder i form av metallstolpar som tyskarna 
har placerat ut på grunt vatten. 

327 

Foto. Några beväpnade italienska partisaner går längs en gata. I täten går tre unga kvinnor. 

328 

En ung kvinna med rakat huvud går längs en bred stadsgata med sitt lilla barn i armarna. 
Hon är omgiven av en stor folkmassa vars deltagare kastar hatiska och hånfulla blickar mot 
henne. Även en av de två poliserna som går med henne "passar på" att hånflina åt henne. 

Den utsatta kvinnan håller blicken fäst vid sitt barn. 

329 

Foto. En stad där nästan alla byggnader är fullständigt utraderade. Ett fåtal ruiner efter 
något starkare konstruktioner höjer sig över den omgivande ”stenöknen”. 

En bred flod slingrar sig genom förödelsen. 

332 

Teckning i två delar. 

Till vänster: Stort sjukhuskomplex omgivet av ett vackert landskap med åkrar och ängar. 

Till höger: Område bebyggt med rader av små ensartade och prydliga villor. 

En text kring de två bilderna lyder: 

Ausgaben für Erbkranke - Soziale Auswirkung. Erbkranke fallen dem Volk zur Last. 

333 

Ett pass som tillhör en ung kvinna vid namn Edith Sara Baum. Ett stort ”J” (för jude) är 
stämplat i passet. 

334 

Plansch med rubriken ”Kännetecken för interner i koncentrationslägren”. 

Planschen visar ett stort antal olika trianglar och sexuddiga stjärnor med olika färger. 

334 

Foto som visar en grupp som omfattar kvinnor och barn. Flera av dem bär märken på 
kläderna i form av sexuddiga stjärnor. 
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337 

Foto. En kvinna står tillsammans med två flickor i ett trångt kök. I taket ovanför dem 
hänger flera linor med tvätt. 

339 

Foto som visar hur Gustav Retzius står bredvid en man som är klädd i traditionell samisk 
dräkt. 

Retzius står och tittar i en liten bok medan han håller ett skjutmått i ena handen. 

Samen - som är kortklippt och har "knävelborrar" (mustascher med uppåtsvängda ändar) - 
tittar nyfiket på Retzius. 

343 

Foto. Ett par som cyklar genom ett samhälle i Dalarna. Deras cyklar är fullastade med en 
omfattande packning. 

343 

Annons för Electrolux kylskåp. En lyckligt leende kvinna står bredvid ett öppet kylskåp som 
är fyllt med olika livsmedel. En infälld text förkunnar: Förvarar födan frisk. 

344 

Propagandaaffisch som visar den legendariske generalen Georg Carl von Döbeln (omtalad i 
Runebergs ”Fänrik Ståls sägner”). Generalen står framför en finsk flagga. 

Texten lyder: Ett folk är i fara. Du kan hjälpa. 

344 

Finska soldater som åker skidor. De är iförda vita snödräkter med huvor och bär gasmask 
för ansiktet. 

347 

Foto. Två lottor som bär armbindlar och märken med ett kors hjälper några varmt klädda 
barn. 

Barnen bär ett slags "adresslappar" fastsatta vid kläderna. 

348 

Foto. Skyltfönster med böcker som är försett med ett stort anslag med texten: "Judar och 
halvjudar äga icke tillträde." Två män står och tittar på de framlagda böckerna. 

349 

Foto. Ett stort antal ark med olika livsmedelskuponger. 
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351 

Tidslinje som omfattar perioden från år 1920 till år 1945. Följande steg/händelser i 
utvecklingen är utmärkta längs linjen: 

• 1922: Kommunisterna segrar i Ryssland. 

• 1923: Inflation i Tyskland. 

• 1924: Lenin dör. 

• 1929: Kraschen på Wall-street. 

• 1931: Skotten i Ådalen. 

• 1932 P A Hansson blir statsminister. 

• 1933: Roosevelts New Deal. Nazisternas maktövertagande. 

• 1936: Spanska inbördeskriget börjar. Os i Berlin. 

• 1938: Österrike ansluts till Tyskland. Saltsjöbadsavtalet i Sverige. 

• 1939: Andra världskriget börjar. 

• 1940: Finska vinterkriget. Danmark och Norge ockuperas. 

• 1941: Hitler anfaller Sovjet. USA går in i kriget. 

• 1942: Slaget vid Stalingrad. 

• 1944: Landstigningen i Normandie. 

• 1945: Hitler begår självmord. 

• Atombomben över Hiroshima. 

Följande bilder från den föregående texten är infogade i tidslinjen: 

• 1920-talets första hälft. 2 miljoners-frimärket från sidan 310. 

• 1920-talets mitt. Jazzbandet från sidan 301. 

• 1928. Foto av Stalin. 

• Början av 30-talet. Kön med arbetslösa i USA från sidan 304. 

• 1936. Fotot av Jesse Owens under Berlin-olympiaden från sidan 314. 

• 1939. Foto av soldater i snöuniform som klipper sig genom taggtrådsstängsel. 

• 1939. Foto av tyska soldater och stridsvagnar. 

• 1940-talets första hälft. Foto av utmärglade koncentrationslägerfångar. 

352 

Satirteckning med rubriken "Rendezvous". Hitler och Stalin träffar varandra över en död 
kropp på en fullständigt ödelagd stadsgata kantad av söndersprängda brinnande 
byggnader. 
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De två diktatorerna hälsar artigt på varandra genom att lyfta på uniformsmössan och buga. 

Hitler: "The scum of the earth, I believe?" 

Stalin: "The bloody assassin of the workers, I presume?" 

352 

Satirteckning. Hitler, Goebbels, Himmler och Göring (den sistnämnde beväpnad med en 
hakkorsmärkt köttyxa) färdas i en stor kanonbestyckad bil. 

Anhanget kommer just fram till en vägkorsning där vägskyltarna pekar dels mot 
Västeuropa, dels mot SSSR (Sovjetunionen). 

Bredvid vägskyltarna står den franske premiärministern Daladier och hans brittiska kollega 
Chamberlain iförda sina respektive länders polisuniformer och dirigerar nazisterna mot 
Sovjetunionen. 

355 

Svart-vitt foto. En skara romer står utanför en buss som är ombyggd till bostad. 

Gruppen omfattar en kvinna, flera barn i olika åldrar och tre tonårstjejer (en kvinna tittar 
dessutom ut genom ett fönster). 

I bakgrunden skymtar skog med höga träd. 

355 

Svart-vitt foto. En man med uppkavlade skjortärmar bär en stor hacka över axeln. 

Texten till bilden förkunnar: "Ett friskare släkte är målet ... 

låt oss alla bli A-människor! 

Är ni A- eller B-människa?" 

356 

Valaffisch för socialdemokraterna som visar ett löpande band som betecknar ”Ökad 
köpkraft”. Runt bandet råder en febril ekonomisk aktivitet med människor som plöjer 
åkrar, fraktar varor och handlar i affärer. Texten lyder: Arbete åt alla, rösta med 
arbetarpartiet - socialdemokraterna. 

359 

Foto. En trädgård. I förgrunden sitter Beria i en trädgårdsstol med Stalins dotter i knäet. I 
bakgrunden arbetar Stalin vid ett bord. 

363 

Foto. Kvinnor står uppe på ett murkrön och langar tegelstenar. 

Bakgrunden domineras av de spetsiga tornen på en stor kyrkobyggnad. 
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364 

Foto. De tre ledarna sitter bredvid varandra. Bakom dem står ett antal höga militärer (i 
huvudsak britter och amerikaner). Churchill och Roosevelt är civilt klädda medan Stalin är 
iförd militär uniform. 

365 

Karta över Centraleuropa 1945-89. 

Kartan återges: 

• Nationsgräns 1937 som avviker från 1945 års gränser: Gränsen mellan Tyskland och 
Polen (förskjuts västerut), gränserna runt Ostpreussen (Området blir en del av 
Polen), gränserna mellan Polen och Sovjetunionen (förskjuts söderut och västerut) 
samt gränsen mellan Italien och Jugoslavien (förskjuts österut). 

• Nationsgränser 1945: Polen förskjuts i sin helhet västerut, större delen av 
Ostpreussen övergår till Polen, men en enklav kring Kaliningrad (tidigare 
Königsberg) blir sovjetisk. Jugoslaviens västgräns löper nära den italienska staden 
Trieste. 

Ockupationszoner: 

• Rysk zon: Östra Tyskland från Östersjökusten ned till gränsen mot Tjeckoslovakien 
med staden Berlin samt östra Österrike med staden Wien. 

• Brittisk zon: Nordvästra Tyskland från gränsen mot Danmark i norr till staden Bonn i 
söder samt södra Österrike. 

• Amerikansk zon: Centrala och södra Tyskland med städerna Frankfurt och München 
samt västra Österrike. 

• Fransk zon: Sydvästra Tyskland utmed gränserna till Belgien, Luxemburg, Frankrike, 
och Schweiz samt västligaste delen av Österrike. 

• Städer med fyra ockupationszoner: Berlin och Wien. 

• ”Järnridån”: Löper mellan Västtyskland och Östtyskland, Västtyskland och 
Tjeckoslovakien, sedan mellan Österrike (i väst) och Tjeckoslovakien och Ungern (i 
öst), samt mellan Jugoslavien (i väst) och Ungern och Rumänien (i öst). 

365 

Satirteckning. Onkel Sam står i en tvåhjulig vagn märkt med ett dollartecken som dras av 
ett antal europeiska politiker. 

För att hålla igång sina "dragdjur" håller han ut en stor penningsäck framför dem med hjälp 
av ett långt spö. 

366 

Foto. Människor som har samlats på en gata vinkar åt ett fyrmotorigt amerikanskt 
transportplan som kommer in för landning. 
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367 

Karta över den norra hemisfären med nordpolen i mitten som visar medlemsländerna i 
NATO och Warszawapakten 1955. 

Kartan återges: 

• NATO (grundat 1949): Omfattar USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, 
Västtyskland, Norge, Danmark, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Portugal, 
Italien, Grekland, Turkiet. 

• Warszawapakten (grundad 1955 – upplöst 1991): Sovjetunionen, Polen, 
Östtyskland, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Albanien (medlem 
1955-68). 

• ”Järnridån”: Löper genom Europa i sydöstlig riktning mellan de två pakterna. 

367 

Karta över östra Asien som visar Koreas läge med gräns till norra Kina i väster och södra 
Japan på andra sidan av Koreasundet i öster. 

368 

Karta över Karibien som visar Kubas läge mellan Florida (USA) i norr och Yucatanhalvön 
(Mexico) i väster. 

368 

Foto. Två tonårsflickor och en liten pojke står i ett ”skyddsrum” som består av en nedgrävd 
kubformad låda med ca 4 meters omkrets och med ca 2 dm tjocka väggar. En av dem lyfter 
upp ett lock med samma dimensioner som väggarna. 

371 

Foto. Karosserna till "skalbaggar" hänger i traverser i en hög fabrikshall. 

372 

Reklambild. Runt rubriken "It's a Twiggy World" poserar tre upplagor av Twiggy iförd två 
olika modeller av korta kjolar respektive en svart byxdress. 

Texten nedtill på bilden lyder: 

Twiggy loves it - so will you! 

Twiggy clothes – designed for Twiggy and for you ... are in the shops now. 

Only genuine Twiggy things have Twiggy's name on the label – if you can't find them in 
your town, drop Twiggy a line. 

She'll tell you where to buy them. 

374 

Foto av James Dean iförd skinnjacka. 
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374 

”Psykedeliskt” skivomslag för gruppen ”Psychedelic lollipop blues magoos”. Omslaget visar 
bandets medlemmar omgivna av (och delvis infogade i) oregelbundna färger och mönster. 

375 

Foto. Ett demonstrationståg drar fram längs en bred trädkantad gata. 

I förgrunden rider två unga kvinnor på manliga deltagares axlar. 

377 

Foto. En uniformsklädd Charles de Gaulle står under bar himmel med en fältkikare i sina 
behandskade händer. 

379 

Foto som visar vitklädda unga kvinnliga och manliga idrottsutövare som paraderar. Män 
och kvinnor står i skilda kolonner. Männen håller i fotbollar, kvinnorna i stora ringar. 
Kvinnorna i mitten bär fram en lång matta mellan sig. Två av dem håller upp ett runt märke 
med hammaren och skäran. 

381 

Teckning som föreställer ett jättelikt rum vars bortre vägg består av ett enormt 
panoramafönster som vetter mot en stjärnbeströdd kvällshimmel. I förgrunden arbetar en 
man och en kvinna med en liten raket. I bakgrunden bevittnar andra kvinnor och män 
uppskjutningen av en rymdraket medan en kvinna studerar rymden i ett stort teleskop. 
Hela bilden vittnar om teknikoptimism och framtidstro. 

382 

Foto som visar en stadsmiljö med sönderskjutna husfasader och gator som är fulla av 
skador och allsköns bråte. Några människor rör sig i förödelsen. I förgrunden står två 
beväpnade män med civila kläder. 

382 

Foto. Ett ungt par står och tittar över kanten på den taggtrådskrönta muren. 

De står båda på en spång som de har tryckt in mellan muren och en närliggande husvägg. 

383 

Foto. En ung man försöker stoppa en stridsvagn genom att bokstavligt talat ”sticka en käpp 
i hjulet på den” medan flera andra ser på. En av dem sätter fingrarna i munnen och 
busvisslar. 

384 

Foto som visar Gandhi gående sida vid sida med författaren och feministen Sarojini Naidu. 
Den senare är iförd traditionella indiska kläder. 
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385 

Karta som visar omfattningen av Brittiska Indien. Kolonin omfattade följande nutida länder 
i södra Asien: Pakistan, Indien, Bangladesh, Sri Lanka, samt Burma. 

386 

Foto. En stor skara tonårsflickor står uppställda på raka led och läser ur var sitt exemplar av 
”Maos lilla röda”. Flickorna är klädda i uniformer med likadana skärmmössor och röda 
halsdukar. Bakom dem står ett jätteporträtt av en vinkande Mao Zedong. Porträttet är 
flankerat av fanborgar med röda fanor. En byggnad längre bort är smyckad med röda 
ballonger. 

386 

Karta över södra och östra Asien. 

Kolonin Franska Indokina omfattade de nutida länderna Laos, Kambodja och Vietnam i 
sydöstra Asien. 

387 

Foto. En amerikansk soldat förhör en vietnamesisk fånge. Fången sitter på marken med 
korslagda ben och förbundna ögon. Soldaten trycker in mynningen på en pistol under hans 
öra. Flera andra soldater står runt omkring. 

389 

Foto. En ändlös kolonn av bilar på en rak vägsträcka som löper genom ett trädlöst 
slättlandskap. På fordonen sitter uppgivna palestinier med sitt bohag. En liten flicka i 
förgrunden gråter. 

389 

Tre kartor. Israels utveckling från tänkt projekt till resultatet av 1967 års krig med 
grannarna. 

Kartorna återges: 

FN:s delningsförslag 1947: 

• Palestinamandatet: Omfattar hela nuvarande Israel med Västbanken. 

• Föreslagen judisk stat: Omfattar ett stort område i söder som gränsar till 
Akabaviken i söder, till Sinai och Gaza i väster och till Transjordanien (senare 
Jordanien) i öster, en landremsa med staden Tel Aviv mellan Gaza och Medelhavet 
på ena sidan och Västbanken på den andra, samt ett område i norr som vetter mot 
Syrien och Libanon. 

• Föreslagen arabisk stat: Skulle omfatta Gaza (ett betydligt större område än idag), 
Västbanken, samt ett område i norr som gränsar mot Libanon. 

• Jerusalem med förorter under FN:s styre. 
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Israel 1949: Omfattade södra och norra delen av Gazaområdet, delar av Västbanken fram 
till och med västra Jerusalem och utmed den tidigare tänkta gränsen samt området i norr 
som gränsar till Libanon. 

Israel 1967: Omfattar hela Sinai (återlämnas till Egypten 1979), hela Västbanken med 
Jerusalem, Gaza, samt Golanbergen i Syrien. 

390 

Foto. Patrice Lumumba står på ett bord och håller ett tal inför de uppställda soldaterna. 

I förgrunden står några officerare tillsammans med en skara kostymklädda män. 

390 

Foto. En trupp med unga män springer längs en smal väg med gevärsattrapper i händerna. 

Vägen är kantad av buskvegetation och höga palmer. 

392 

Foto. Salvatore Allende står i porten till presidentpalatset och tittar upp mot himlen. Han 
håller ett vapen i ena handen och bär hjälm. Framför honom står en yngre kostymklädd 
man som är beväpnad med en automatkarbin. 

Bakom presidenten skymtar flera andra män - däribland en officer i uniform. 

393 

Satirteckning. Jordklotet är delat i två stående ihåliga halvor som innehåller hyllplan. 

Hyllorna i halvan till vänster är proppfulla med olika livsmedel. En västerländsk kvinna står 
och arbetar med att försöka trycka in ändå fler förpackningar. Bredvid sig har hon fulla 
kassar med mat. 

Halvan till höger innehåller en enda hylla. En kvinna från ett U-land som är omgiven av en 
stor barnaskara sopar ned ett ensamt korn i en skål från den i övrigt tomma hyllan. 

395 

Foto. En bensinpump med texten: Sorry, no gas. 

396 

Foto. Margaret Thatcher håller upp en pamflett med titeln: The Conservative Manifesto. 

396 

Foto. En demonstration helt dominerad av yngre män som håller upp plakat med rubriken 
"Back the miners with 24 hr General Strike". 

397 

Foto. Några kvinnor står vid en disk med ett fåtal limpor. 
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398 

Foto. President Reagan och sovjetledaren Gorbatjov utväxlar ett hjärtligt handslag. 

399 

Foto. En kvinna iförd en svart uniformsliknande jacka med skärmmössa, pistagegrön 
balettkjol och bruna stövlar står tillsammans med en östtysk gränsvakt på krönet av 
berlinmuren. I bakgrunden skymtar baksidan på Brandenburger Tor. Kvinnan håller 
skrattande upp en öppnad flaska med champagne. 

400 

Karta. Sovjetunionens upplösning. 

Kartan återges: 

• Dagens Ryssland: Omfattar europeiska Ryssland med enklaven kring Kaliningrad 
(mellan Polen och Litauen) samt Sibirien bort till Stilla havet och öarna norr om 
Japan. 

• Tidigare Sovjetunionen: Omfattade Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina, 
samt Moldavien i väst; Abchazien, Georgien, Sydossetien, Armenien, Nagorno-
Karabach, Azerbajdzjan, i Kaukasus; Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, 
Kirgizistan och Tadzjikistan i Centralasien. 

• Tidigare sovjetkommunistiska ”satellitstater”: Polen, före detta Östtyskland, 
Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien. 

403 

Foto som visar hur dagskiftet lämnar cykelfabriken Monark. 

404 

Valaffisch med det inramade fotot av en stolt äldre man med en medalj på kavajslaget. 
Texten lyder: Gärna medalj, men först rejäl pension. 

404 

Reklamannons för charterbolaget Vingresor från 1959. Ett foto återger en ung kvinna som 
sträcker sig efter ballonger med en solig havskust i bakgrunden. 

405 

Diagram med två kurvor. 

Enligt diagrammet minskade andelen boende i glesbygd under den aktuella perioden från 
94 % av befolkningen år 1800 till 16 % vid 1900-talets slut. Under samma period steg 
andelen boende i tätort från 8 % år 1800 till 84 % vid 1900-talets slut. 

Lika stor andel av befolkningen (50 %) bodde i stad och i landsbygd i mitten på 30-talet 
(kurvorna korsar varandra). 
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408 

En bonde och hans kor står och betraktar ett stort nybyggt bostadsområde med 
flervåningshus. 

409 

Runt märke med en gul stjärna mitt emellan ett blått och ett rött fält. Texten som löper 
runt märkets kant lyder: Med FNL för Vietnams folk. 

410 

En ung kvinna håller upp en skylt med grupp åttas symbol (en knuten näve i en cirkel) och 
följande text: 

Vi är trötta på 

• att få jobb sist 

• att sparkas först 

• att daghemsköa 

• att dubbelarbeta 

410 

Foto som visar en man och en kvinna som går hand i hand i en lantlig sommarmiljö. Båda 
är klädda i samma typ av träningsoveraller. Mannen bär en liten flicka på armen. 

411 

Anslag med texten ”säg gärna DU till oss!” Medlem i Ölands DU förening nr 44. 

413 

Runt märke med en leende sol i mitten omgiven av texten: Atomkraft? Nej tack. 

413 

Affisch med miljöpartiets symbol, en maskros. Texten lyder: Vi lovar inte guld... Men gröna 
skogar och ett människovänligt samhälle. 

413 

Foto. Demonstration där många bär skyltar där det bara står Nej!. Andra skyltar bär texter 
som: ”Var rädd om Sverige. Stoppa fonderna!” Och ”Facket skall inte sköta företag”. 

414 

Valaffisch. Foto, taget snett uppifrån, av en välkammad och kostymklädd ung man i en 
cabriolet med nedfälld sufflett som har en dalmatiner (stor vit hund med svarta prickar) 
bredvid sig. 

Texten lyder: Jag röstar på socialdemokraterna för jag vill ha ordning på Sveriges ekonomi! 
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419 

Tidslinje som omfattar perioden från år 1945 till år 1991. Följande steg/händelser i 
utvecklingen är utmärkta längs linjen: 

• 1947: Indien blir självständigt. 

• 1949: Kommunisterna tar makten i Kina. Öst- och Västtyskland bildas. 

• 1950: Koreakriget. 

• 1951: Kol och Stålunionen, starten på EU. Tre veckors semester i Sverige. 

• 1953: Josef Stalin dör. 

• 1956: Ungernrevolten. Elvis Presley slår igenom. 

• 1957: Folkomröstning om pensionerna. 

• 1958: Fotbolls VM i Sverige – Tv:n slår igenom. 

• 1960: 17 länder blir självständiga i Afrika, Berlinmuren byggs, Kubakrisen. 

• 1966: Kulturrevolution i Kina. 

• 1968: Pragvåren slutar med sovjetisk invasion, Studentrevolt i Paris. 

• 1973: Oljekrisen. 

• 1975: Vietnamkriget slutar. Franco dör i Spanien. 

• 1976: Sverige får borgerlig regering. 

• 1979: M Thatcher blir premiärminister i Storbritannien, Sovjet invaderar 
Afghanistan. 

• 1980: Reagan väljs till president i USA. 

• 1983: Första persondatorn med mus. 

• 1985: Gorbatjov till makten i Sovjet. 

• 1986: Palme mördas. 

• 1989: Berlinmurens fall. 

• 1991: Sovjetunionens upplösning. 

Följande bilder från den föregående texten är infogade i tidslinjen: 

• 1946. Fotot av Churchill Roosevelt och Stalin vid Jaltakonferensen 1945 från sidan 
364. 

• 1950-talet. Fotot av arbetarna som lämnar cykelfabriken Monark från sidan 403. 

• 1961. Fotot av president John. F. Kennedy. 

• 1962. Foto av algerier som firar sin nyvunna självstädighet. 

• Slutet av 1960-talet. FNL-märket från sidan 409. 
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• 1973. Foto av bensinstation utan bensin från sidan 395. 

• 1988. En kvinna och en östtysk gränsvakt står tillsammans uppe på berlinmuren 
från sidan 399. 

420 

Foto. En vitklädd kvinna arbetar i ett kök samtidigt som en annan kvinna sitter vid ett bord 
och för anteckningar. 

426 

Valaffisch som föreställer en man iförd blåställ och uppknäppt skjorta utan slips som går 
mot betraktaren medan han håller en valsedel i ena handen. Bakom honom går en rad 
robotar åt ett annat håll. Alla robotarna håller var sin valsedel i ”handen”. 

Texten lyder: Jag röstar efter min egen åsikt, med Folkpartiet. 

430 

Karta över dåvarande Jugoslavien. 

Följande återges på kartan: 

Befolkningsgrupper i Jugoslavien 1991 

• Slovener: Slovenien längst upp i nordväst 

• Kroater: Norra, västra och sydöstra delarna av Kroatien och sydvästra och centrala 
delarna av Bosnien-Hercegovina (kring staden Tuzla) 

• Ungrare: Nordligaste delen av Serbien (Vojvodina) 

• Serber och montenegriner: Serbien, Montenegro, områden i Kroaten vid Bosnien-
Hercegovinas östgränds, områden i västra Bosnien-Hercegovina (kring staden Banja 
Luka) och i de östligaste och sydligaste delarna av sistnämnda land samt norra 
delarna av Kosovo vid gränsen till Serbien. 

• Muslimer: Västligaste delen av Bosnien-Hercegovina och de centrala och östligaste 
delarna av samma land (med städerna Sarajevo och Pale) samt gränsområdet 
mellan sydvästra Serbien och Montenegro 

• Rumäner och slovaker: Östligaste Serbien vid gränsen mot Rumänien 

• Bulgarer: Sydöstligaste Serbien vid gränsen mot Bulgarien 

• Albaner: Kosovo, västligaste delen av Makedonien och den allra sydligaste delen av 
Montenegro 

• Makedonier: Makedonien 

430 

Foto. Kvinnor och barn trängs på ett område som är inhägnat med röd-vit tejp av den typ 
som vanligen används för att avgränsa vägarbeten och olycksplatser. 
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432 

Karta över Europa som visar EU:s utvidgning. 

Kartan återges: 

• 1951: Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Italien. 

• 1973: Storbritannien, Irland, Danmark. 

• 1981: Grekland. 

• 1986: Spanien, Portugal. 

• 1990: (Tyskland enat) 

• 1995: Sverige, Finland, Österrike. 

• 2004: Polen, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, 
Malta, Cypern. 

• 2007: Rumänien, Bulgarien. 

435 

Foto. Den ena skyskrapan träffas just av det andra planet i en våldsam explosion. 

Den först träffade skyskrapan står fortfarande, men brinner med tjock svartgrå rök. 

435 

Foto. Georg W. Busch talar i FN. 

435 

Foto. "Vy" längs en slags utomhuskorridor mellan höga metallstängsel som delvis är krönta 
med taggtråd och så kallad rakbladstråd (tråd med vassa eggar i stället för taggar). 

Längs ömse sidor av korridoren hukar rader av fångar klädda i orangeröda uniformer på 
knä med händerna i handbojor. 

Alla fångarna bär munkavle och har förbundna ögon. 

Två vakter iförda camouflageuniformer går mellan raderna av fångar. 

Utanför stängslen står fler vakter uppradade. 

Bakgrunden utgörs av skogklädda kullar. 

437 

Foto. Ett väldigt torg där folkmassor "campar" omgivna av allsköns bråte och röda fanor. 

I förgrunden sitter tre unga män, varav en spelar på gitarr. 

Bakgrunden domineras av en stor stenbyggnad med platt tak, långa pelarrader längs 
fasaden och ett högt torn. 



78 
 

438 

Foto. Deng Xiaoping är barhuvad och klädd i en enkel grå uniformsliknande jacka som helt 
saknar dekorationer eller gradbeteckningar. 

439 

Foto. En ung man och en äldre man som håller en liten pojke i handen går förbi en stor 
affisch som föreställer en ung kvinna och hennes lilla rosettprydda dotter. 

440 

Foto. Vladimir Putin går upp på en trappa. 

Bakom honom (och ovanför trappan) sitter en stor stentavla med reliefer som bland annat 
återger årtalet 1915 intill något som ser ut som en artillerigranat. 

441 

Foto. Muren (som ännu inte är helt färdigbyggd) består av en lång rad mycket höga 
vertikala betongelement. 

I förgrunden går en arabisk kvinna som bär slöja längs muren med en kasse i ena handen. 
Framför henne (där muren ännu inte är färdigställd) har några massiva betongblock 
staplats upp ovanpå varandra. 

I bakgrunden (på andra sidan muren) ligger en sluttning som är helt täckt med tät 
statsbebyggelse. 

443 

Foto. En man står inne i ett av museets rum och talar i mobiltelefon. 

Golvet i rummet är helt täckt av bråte. Det enda som fortfarande är helt är en portik av 
sten med reliefer som vilar på två stora stenblock. 

443 

Foto. En stridsvagn är helt omgiven av en stor folkmassa. Fyra små barn som står uppe på 
stridsvagnen viftar med egyptiska flaggor. 

En soldat i camouflageuniform och hjälm tittar upp ur stridsvagnens torn och pekar mot 
barnen. 

I bakgrunden skymtar tät stadsbebyggelse med höga hus. 

445 

Foto. En stor folkmassa följer en smal väg som slingrar fram mellan fält, åkrar och 
skogsdungar. Människorna i "tåget" är så många att de inte får plats på själva vägen som 
bara består av två hjulspår utan tvingas gå på den omgivande gräsmarken. 

Längst fram i tåget går några uniformerade män. 
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446 

Foto. Två barn som är sedda genom ramen till en trasig bildskärm sorterar skrot på en 
jättelik soptipp. 

447 

Foto. En man talar i en stor mobiltelefon samtidigt som han håller en anteckningsbok 
framför sig. 

Telefonen är kopplad till en ett batteri som han bär i en rem över axeln. 

448 

Foto. Jublande studenter iförda den svart-vita skärmmössan färdas i bilar. 

I förgrunden står tre mörkhåriga tjejer och viftar i en cabriolet med nedfälld sufflett. 

450 

Foto. De fritidsklädda borgerliga partiledarna sitter på rad vid ett köksbord. 

En väggbonad bakom dem bär texten: "Det bästa vi har är varandra" omgiven av höströda 
rönnbärskvistar. 

450 

Foto. Uniformerad polis kontrollerar passagerarnas ID-handlingar på ett av Öresundstågen. 

451 

Foto. Fyra flickor i 12-årsåldern tittar på en TV som har ställts upp mot en husvägg. I 
bakgrunden skymtar en lummig dalgång, och bortom den höga berg. Flickornas halsar är 
omgivna av höga ”staplar” av mässingsringar. De bär även tjocka metallringar av vit metall 
kring armar och ben. 

453 

Karta över norra Afrika och Mellanöstern. 

Kartan återger dels det osmanska väldets utbredning i det aktuella området när 
sistnämnda rike var som störst, dels 1900-talets avkolonisering av samma område. 

Kartan återges: 

Det osmanska väldets omfattning (inom området): 

Nordafrikas kustnära områden från nuvarande västra Algeriet till och med Egypten, 
nuvarande Palestina/Israel, västra Jordanien, Libanon, Arabiska halvöns kustnära områden 
längs Röda havet ned till och med nuvarande västra Jemen, västra och norra Syrien, östra 
Irak, nordvästra Iran, hela nuvarande Turkiet, Kaukasus (området mellan Svarta havet och 
Kaspiska havet), Grekland, Albanien, Makedonien och Bulgarien. 

Avkolonialisering i Nordafrika och Mellanöstern (Årtalet för självständighet anges inom 
parentes): 
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Nordafrika och norra Östafrika: 

• Franska kolonier: Algeriet (1962), Tunisien (1956) 

• Brittiska kolonier och protektorat: Libyen (1951), Egypten (Formellt självständigt 
1922, under brittiskt inflytande till 1954), Sudan (1956) 

• Italiensk koloni: Libyen (1951) 

• Länder i norra Afrika utan angivet årtal för självständigheten: Niger, Franska 
Ekvatorialafrika (Tchad), Angloegyptiska Sudan 

• Länder som förblev självständiga: Abessinien (Etiopien) med nuvarande Eritrea 
(som senare frigjorde sig från Etiopien) 

Mellanöstern med Arabiska halvön: 

• Franska kolonier: Libanon (1943), Syrien (1946) 

• Brittiska kolonier och protektorat: Cypern, Israel/Palestina (1948), Jordanien 
(1946), Kuwait (1961), Irak (1932), Bahrain (1071), Qatar och Förenade 
Arabemiraten (1971), Oman (1967), Yemen (1962) 

• Ej direkt koloniserade stater/områden: Iran (Under brittiskt och ryskt inflytande), 
Saudiarabien (Enat 1932) 

454 

Foto. Ett långt tåg av människor slingrar sig fram genom ett torrt trädlöst landskap med 
böljande kullar. 

En del rider på åsnor eller hästar, men de flesta går till fots. 

I bakgrunden skymtar ett större samhälle med tätt byggda låga hus med platta tak. 

455 

Foto. Ett slättlandskap bevuxet med enstaka lågväxta träd. 

Flera långa pipelines som vilar på fundament löper genom landskapet. 

I förgrunden står en stoldat uppe på en pipeline och siktar mot något med sin 
automatkarbin. 

456 

Foto. En karg kustlinje där ulliga moln avtecknar sig mot en havshorisont i solnedgångsljus. 

I förgrunden tornar silhuetten av ett av de väldiga skulpterade stenhuvuden som ön är 
känd för upp sig mot himlen. 
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