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Till elever, föräldrar och lärare
Historieundervisningen i grundskolan ska ge elev
erna förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• använda en historisk referensram,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor,
• reflektera över sin egen och andras använd
ning av historia och
• använda historiska begrepp.
Vi som författare har som mål att den här läro
boken ska kunna hjälpa eleverna att utveckla dessa
förmågor.
Capensis tre principer vid läromedelsproduktion
Historia 4 - 6 är skriven utifrån Capensis tre vikt
iga principer - att följa kursplanen, att ha en tydlig
struktur och att göra ämnet enkelt att förstå.
Att följa kursplanen
Vår förhoppning är att boken förtydligar ämnes
innehållet i kursplanen. Att använda en lärobok
som följer kursplanen underlättar förhoppningsvis
för både elever och lärare.
En tydlig struktur
Boken är indelad efter kursplanens fyra kunskaps
områden och 20 centrala innehåll - ett kapitel för
varje centralt innehåll.
Eftersom boken är strukturerad efter det centrala
innehållet är ämnesinnehållet inte alltid krono
logiskt presenterat. I boken finns därför flera tids
linjer. De underlättar troligen för eleverna att se
kronologin.

Enkelt att förstå
Vi som har författat boken använder oss av ett be
gränsat antal nya begrepp. Det gör det enklare för
eleverna att i ett första skede se sammanhangen. I
varje kapitel finns de viktigaste begreppen förklar
ade och i slutet av boken finns fler ord och begrepp
för de elever som vill fördjupa sina kunskaper i his
toria.
Språket är noggrant polerat av Elin. Det är samma
person som har språkgranskat de andra böckerna i
Capensis SO-serie för mellanstadiet.
Utvecklingslinjer
Historia på mellanstadiet har av tradition behand
lat en tidsperiod i taget. När historia presenteras
med olika utvecklingslinjer utmanas den tradi
tionen. Läroboken behandlar till exempel inte
all vikingatid i ett kapitel utan vikingatiden åter
kommer i flera olika kapitel för att belysa olika ut
vecklingslinjer. I slutet av läroboken sammanfattas
utvecklingslinjerna levnadsvillkor, migration, kul
turmöten och politik.
Övningsbok
Till Historia 4 - 6 grundbok hör Historia 4 - 6 övningsbok. I övningsboken ges möjlighet att repetera
och fördjupa grundbokens innehåll och ställas in
för komplexa frågeställningar. Här finns även di
agnoser som hjälper elever och lärare att bedöma
elevens kunskapsutveckling.
Lycka till önskar Michael och Maria!
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Vad är historia?
Kunskap

Varför
hände det?

Arkeologer

Forskning

När hände
det?
Vilka var
med?
Konsekvenser
Vilka spår
finns idag?

Historiker

Vad
hände?

HISTORIA
Är det
sant?

Historia handlar om människor som har levt före
oss och vad de gjorde och hur de levde.

Stenåldern
Bronsåldern

Historiska
källor
Berättande
källor

Kronologi

Järnåldern
Medeltiden

Kvarlevor
Historia på mellanstadiet
På mellanstadiet läser du om Nordens historia.
Den börjar från det att de första människorna kom
till Norden efter senaste istiden fram till mitten av
1800-talet.

Varför är historia viktigt?
Varför ser länders gränser ut som de gör? Hur
kommer det sig att vi har demokrati i Sverige?
Kunskaper
om historia
nästan
regenter
vi
- Varför
Hur vethar
vi vad
somalla
hände?
- Ärvarit
det män?
sant? -När
Historiska
källor- berättande
källor - skriftliga källor - icke-språkliga käl
Våra kunskaper om historia kommer från histo
läser ämnet historia får vi svar på den här sortens
- kvarlevor
arkeologiska
fynd
riker och arkeologer. De försöker ta reda på vad
frågor. Kunskaper i historia hjälper oss att förstå
som har hänt.
tiden som vi lever i nu.
(((Gränser - riken - länder – stater)))

Vi är framtidens historia
Kunskaper i historia kan hjälpa oss i framtiden
(((Regenter (styrning?/makt7politik) - Olof Skötkonung - Birger jarl - Margareta - Gustav Vasa - Gustav II Adolf - (((K
Det vi gör idag kommer att bli historia i framtiden.
Kunskaper i historia är viktigt för då kan vi lära
Om tusen år kommer de som lever då att läsa om
oss vilka beslut som varit bra och vilka som varit
2000-talets historia. Då kommer vi att vara en del
dåliga. Vi kan därför ta rätt beslut för att påverka
av historien.
framtiden på ett positivt sätt, till exempel att inte
starta nya krig.
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Sveriges historia
Du tillhör en generation och dina föräldrar tillhör
en annan. En generation är ungefär 25 år. För att
komma tillbaka till år 1523, då Gustav Vasa blev
kung, måste vi gå tillbaka 20 generationer.

Stenåldern
9 000 år
360 generationer

Bronsåldern
1 300 år
52 generationer
Järnåldern
1 550 år
62 generationer
Medeltiden
470 år, 19 generationer

År 1520 till idag
500 år, 20 generationer

Gunvi har upplevt sju
generationer! Hennes
gammelfarfar föddes
år 1860 och hennes
första barnbarnsbarn
år 2011.
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Norden befolkas

Forntiden i Norden
Forntiden i Norden börjar när de första männ
iskorna kom till södra Norden efter den senaste in
landsisen. Den sträcker sig till början av 1000-talet
e.v.t.
Forntiden delas upp i tidsperioderna stenåldern,
bronsåldern och järnåldern. Namnen kommer från

LANDFÖRBINDELSE
DANMARK - SVERIGE
FÖR 13 000 ÅR SEDAN

DANMARK

D
SUN
ÖRE

KÖPENHAMN

FINJASJÖN

SKÅNE
MALMÖ

FRITT EFTER SGU

Under den senaste istiden täcktes stora delar av
nordvästra Europa av inlandsis. För 17 000 år se
dan började inlandsisen smälta undan i södra Sve
rige.
Människorna som levde under den här tiden
samlade växter och jagade vilda djur för att få mat.
En del människor följde efter djuren, till exempel
renar, norrut och kom till det som idag är Sverige.
Det var lätt att ta sig till Sverige eftersom det inte
fanns något hav mellan Danmark och Sverige för
9 000 - 13 000 år sedan.
När inlandsisen hade försvunnit i norra Sverige
vandrade också människor från Finland och Norge
in i de nordligaste delarna av Sverige.
I den här boken kallas Danmark, Norge och Sve
rige för Skandinavien. I Norden ingår de skandi
naviska länderna samt Finland och Island.

de material som människorna använde för att till
verka verktyg och vapen.
De första människorna
I början var det bara några hundra människor som
levde i södra Sverige. De äldsta spåren av människ
or i Sverige, som vi känner till, är mer än 13 000 år
gamla. De kommer från en boplats, det vill säga en
plats där människor bodde, vid Finjasjön i Skåne.

FORNTID OCH MEDELTID I SVERIGE
STENÅLDERN
Jägarstenåldern

BRONSÅLDERN

JÄRNÅLDERN

Bondestenåldern

Landförbindelse mellan
Danmark-Sverige

11 000 f.v.t.

MEDELTIDEN

Vikingatiden
800 e.v.t.

4000 f.v.t.

1800 f.v.t.

Före vår tideräkning (antal år före år 1) = f.v.t.

500 f.v.t.

1050 e.v.t.
Efter vår tideräkning (antal år
från år 1) = e.v.t.

1520
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Stenåldern: 11 000 - 1 800 f.v.t.
När inlandsisen smälte undan flyttade allt fler
människor norrut och befolkningen i Norden öka
de. För cirka 9 000 år sedan fanns det människor i
stora delar av Norden förutom på Island.

Under jägarstenåldern bodde människorna i
hyddor och tält. De bodde inte på samma plats
hela året utan flyttade till områden där de lättast
kunde hitta mat.

Jägarstenåldern 11 000 - 4 000 f.v.t.
Den första perioden då människor bodde i Nord
en kallas jägarstenåldern. Den slutade för ungefär
6 000 år sedan (4 000 f.v.t.), men i Finland varade
jägarstenåldern i drygt 1 000 år till.
Under jägarstenåldern skaffade människorna sin
mat genom att jaga och fiska. De samlade också in
växter som fanns i naturen, till exempel bär, rötter,
nötter, frukter och annat ätbart.
Verktygen som människorna använde var ofta
tillverkade av sten. Knivar, spjutspetsar och andra
vassa verktyg gjordes av flintsten. Synålar tillverka
des av ben från djur och djurens skinn användes till
kläder, väskor och tält.
I slutet av jägarstenåldern hade människorna lärt
sig att tillverka pilar, pilbågar och redskap för fiske.
De byggde även båtar av trä.

Bondestenåldern 4 000 - 1 800 f.v.t.
För cirka 6 000 år sedan skedde en förändring. Vid
den här tiden bodde det ungefär 25 000 människor
i Sverige. I övriga Europa hade människor börjat
bo i byar och leva som bönder. När dessa männ
iskor kom till Norden spred sig deras kunskap om
jordbruk även här. Det blev vanligt med tamdjur,
exempelvis kor, får, grisar och getter. I byarna odla
des vete, korn och andra växter.
Människorna fortsatte att jaga vilda djur och
samla mat från naturen, men nu hade de även
tillgång till mat där de bodde. De hade också lärt
sig att bygga bättre hus. En ny typ av hus som
började byggas var långhusen. Långhusen byggdes
av trä, lera, vass och annat material från naturen. I
långhusen bodde många personer och ofta också
familjens djur.

Kniv från stenåldern
tillverkad av flinta. Fynd
från Köpinge, Skåne.

Hallonflickan levde för 5 700 år sedan. Hennes sista
måltid var hallon. Fynd från Falköping, Västergötland.
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Drottning margareta - regent över hela norden
Margareta Valdemarsdotter föddes år 1353. Hon
var dotter till den danske kungen Valdemar Atter
dag. När hon var tio år gammal giftes hon bort med
den norske kungen Håkan. De fick sonen Olof.
Drottning över Norge och Danmark
När både Valdemar Atterdag och kung Håkan
hade dött blev Olof kung över både Norge och
Danmark. Han var då tio år gammal. Hans mor
Margareta regerade därför över de båda rikena.
När Olof dog år 1387, endast 17 år gammal, fort
satte drottning Margareta att regera över Norge
och Danmark.

regent. Margareta regerade över ett av Europas
största riken under åren 1389 - 1412.
Margareta hade inte några egna barn som kunde
bli regent efter henne, så hon adopterade Erik av
Pommern. Han var en föräldralös släkting från
norra Tyskland som utsågs till Margaretas efter
trädare.

Albrecht av Mecklenburg - kung åren 1364 - 1389
I Sverige hade adeln avsatt Magnus Eriksson år
1364. De beslöt att den tyske adelsmannen Al
brecht av Mecklenburg skulle bli ny kung i Sverige.
Albrecht av Mecklenburg var en kung som be
stämde mycket utan att fråga adeln. Adeln bad
därför Margareta om hjälp för att kunna störta
honom. Efter hårda strider besegrades Albrecht av
Mecklenburg utanför Falköping i Västergötland år
1389 och sattes i fängelse.
Margareta - regent i tre riken åren 1389 - 1412
När Margareta hade hjälpt svenskarna att avsätta
Albrecht av Mecklenburg ville de ha henne som

Text från en minnessten som restes i slutet av
1800-talet. Åsle, Falköping, Västergötland.

Drottning Margareta, regent över de nordiska rikena
och därmed också Kalmarunionen.
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Kalmarunionen 1397 - 1523
Drottning Margareta ville att de nordiska rikena
skulle samarbeta. Om de gjorde det skulle de bli
starkare och kunna ta upp kampen om handeln på
Östersjön som styrdes av Hansan.
År 1397 samlades stormän från de nordiska rik
ena på Kalmar slott. De kom överens om att sam
arbeta så som Margareta ville och en union bilda
des, Kalmarunionen.
Erik av Pommern tar över makten år 1412
När drottning Margareta dog år 1412 tog Erik av
Pommern över makten tillsammans med sin fru
drottning Filippa. De regerade över de tre nord
iska rikena.
Erik av Pommern och Filippa ville stoppa Han
sans handel runt Östersjön, vilket ledde till krig
mot Hansan. Kriget kostade pengar och folken i
de tre rikena tvingades att betala högre skatter.
Uppror mot Erik av Pommern
I Mellansverige fanns det många järngruvor. Under
kriget mot Hansan kunde ägarna inte sälja sitt järn

Kalmar slott. Målning från 1700-talet.

KALMARUNIONEN

till andra riken. De var därför missnöjda med Erik
av Pommern som kung och startade flera uppror.
Det största upproret leddes av Engelbrekt Engel
brektsson åren 1434 - 1436. Han fick med sig
många bergsmän och bönder. Upproret spred sig
i riket, men slogs ned och Engelbrekt dödades år
1436. Erik av Pommern avsattes som kung år 1439.
Motstånd mot Kalmarunionen
Trots att rikena hade lovat att samarbeta uppstod
strider mellan svenskar och danskar. Många sven
ska adelsmän ansåg att danskarna bestämde för
mycket och de ville därför lämna Kalmarunionen.

Erik av Pommern blev kung
år 1412.

Engelbrekt Engelbrektsson
gjorde uppror mot kungen.
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Världsbilden förändras - från grekerna till idag
En världsbild är hur vi människor anser att allt i
världen hänger ihop och fungerar. Den handlar till
exempel om synen på vetenskap, religion och vad
vi vet om olika platser i världen. Alla människor
har inte samma världsbild. Människors världsbild
kan förändras då vetenskapen utvecklas, religioner
sprids och nya områden upptäcks.
Aristoteles världsbild 350 f.v.t.
År 350 f.v.t menade den grekiske tänkaren och
vetenskapsmannen Aristoteles att jorden är ett
runt klot. Han ansåg dessutom att jorden var uni
versums medelpunkt och att solen och stjärnorna
snurrade runt jorden.
Den kristna kyrkan bestämmer världsbilden
I det kristna Europa bestämde kyrkan vilken
världsbild folket skulle ha. Det var farligt att
säga att kyrkan hade fel. Personer som gjorde det
straffades.

Aristoteles 384 - 322 f.v.t.

Världsbilden förändras
En del av kyrkans världsbild var att jorden, precis
som Aristoteles hade sagt, fanns i mitten av uni
versum och att solen snurrade runt jorden.
Upptäcktsresorna medförde att världskartan fick
ritas om och att vetenskapsmän kom fram till nya
kunskaper. Det innebar i sin tur att européerna
ändrade sitt sätt att se på världen under 1500- och
1600-talen.
Galileo Galilei 1600-tal
På 1600-talet byggde den italienske vetenskaps
mannen Galileo Galilei ett teleskop som han an
vände för att observera universum. Han förstod då
att Aristoteles hade haft fel. Det var i stället jorden
som snurrar runt solen.
Kyrkan ansåg att det Galilei sa inte stämde med
det som står i Bibeln. Galilei fortsatte dock att be
rätta om de nya kunskaperna. Han straffades av
kyrkan och tvingades säga att han hade fel.

Galileo Galilei 1564 - 1642.
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Den vetenskapliga revolutionen 1500-1600-talen
Under 1500- och 1600-talen började vetenskaps
männen använda en vetenskaplig metod. Den
innebar att slutsatser från experiment och obser
vationer användes för att förklara hur naturen fun
gerade. Det här kallas den vetenskapliga revolu
tionen.
Dagens världsbild - vår syn på universum
Det finns inte någon medelpunkt i universum. Vår
sol är en av 200 - 400 miljarder andra stjärnor i ga
laxen Vintergatan. Idag anser vetenskapsmännen
att det finns 2 000 miljarder galaxer i universum.

Ord och begrepp i kapitlet
Digerdöden En pest som spred sig från Asien till
Europa under 1300-talet.
Kolonialism Ett land tar över ett annat område
och ser det som en del av det egna landet.
Kolonier Områden, till exempel i Sydamerika,
togs över och styrdes av ett annat land.

NGC 4603 är en av miljarder galaxer i universum.

Sidenvägen Handelsvägar på land mellan Europa
och Asien.
Ursprungsbefolkning Människor som har bott på
en plats sedan mycket lång tid tillbaka.
Världsbild Hur någon tänker att världen ser ut
och fungerar.

TIDSLINJE ÖVER EUROPEISKA UPPTÄCKTSRESOR

1100-tal
Kompassen
kommer till
Europa

1200-tal
Krutet
kommer till
Europa

1300-tal
Digerdöden

1400-tal
Dias: södra
Afrika
da Gama:
Indien
Columbus:
Amerika

100-tal

Sidenvägen öppnar

1000-tal

Eriksson: Nordamerika

1500-tal
Magellan:
jorden runt
De första
europeiska
kolonierna
Den vetenskapliga
revolutionen
börjar

1600-tal
Holländare:
Australien
och Nya
Zeeland
Galilei: bevis
för att jorden
snurrar runt
solen

1700-tal
Industrier
växer fram
i Europa
Cook:
Oceanien
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Sammanfattning av åren 1521 - 1721
• 1500- och 1600-talen Europeiska upptäcktsresor

• 1517 Martin Luther spikade upp 95 teser i Tyskland
• 1520 Stockholms blodbad

• 1521 Gustav Vasa blev riksföreståndare i Sverige
• 1521-1654 Vasatiden

• 1521-1611 Äldre vasatid

• 1523 Gustav Vasa valdes till kung
• 1523 Kalmarunionen upplöstes

• 1523 Sedan dess har Sverige styrts av svenska regenter

1500-tal

• 1527 Riksmöte i Västerås

• 1527 Reformationen inleddes i Sverige
• 1541 Första Bibeln kom ut på svenska
• 1542-1543 Dackefejden

• 1544 Riksmöte i Västerås

• 1560-talet Det svenska Östersjöriket började växa fram

• 1600-talets början 1,1 miljoner invånare i Sverige och Finland
• 1600-tal Många finnar flyttade till Sverige
• 1600-tal Göteborg grundades

• 1609-1654 Axel Oxenstierna var statsman i Sverige
• 1611-1654 Yngre vasatid

• 1611-1718 Stormaktstiden

1600-tal

• 1611-1718 En halv miljon svenska soldater dog under stormaktstiden
• 1611-1632 Gustav II Adolf var regent
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• 1618-1648 Trettioåriga kriget

• 1630 Sverige gick in i trettioåriga kriget
• 1631 Folkbokföring

• 1632 Slaget vid Lützen, Gustav II Adolf dog
• 1632-1654 Drottning Kristina var regent
• 1634 Sverige delades in i län
• 1636 Postverket grundades

• 1638-1655 Sverige hade en koloni i Nordamerika
• 1645 Freden i Brömsebro
• 1648 Westfaliska freden

1600-tal

• 1654-1660 Karl X Gustav var regent

• 1658 Tåget över Lilla och Stora Bält
• 1658 Freden i Roskilde

• 1658-1660 Sveriges yta var som störst
• 1682 Indelningsverket

• 1697-1718 Karl XII var regent

• 1700-1721 Det stora nordiska kriget
• 1700 Slaget vid Narva

• 1709 Slaget vid Poltava

• 1718 1,4 miljoner invånare i Sverige och Finland
• 1718 Karl XII dog i Norge

• 1721 Det svenska Östersjöriket upphörde

1700-tal
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Tolkning av historiska
personer och händelser

Drottning Kristina.
När historiker tar reda på vad som har hänt använ
der de historiska källor. Idag är historikerna näst
an alltid helt överens om vad som har hänt efter
som de tolkar de historiska källorna samma sätt.
Historiker kan även hitta nya källor som ger nya
kunskaper. Därför förändras vår syn både på histo
riska händelser och på historiska personer.
Historiker tänker kritiskt
På 1900-talet började historiker tänka mer kritiskt
om de historiska källorna än tidigare. De uppmärk
sammade bland annat att det oftast var vinnarna i
krig som hade fått chansen att berätta sin historia.
Vinnarna beskrev sig själva på ett positivt sätt sam
tidigt som de beskrev förlorarna på ett negativt.

Män skriver historia om män
De flesta historieskrivarna har sedan lång tid till
baka har varit män. När de har skrivit historia har
de ofta skrivit om kungar och andra män. De har
inte skrivit särskilt mycket om soldaters lidande
och död och inte heller om hur barn och kvinn
or hemma eller i landet som anfölls drabbades av
krigen. Kvinnor med makt har endast fått lite ut
rymme i historieböckerna eller så har de beskrivits
på ett negativt sätt.
Drottning Kristina levde åren 1626 - 1689
En person som många historiker längre tillbaka
i tiden skrev illa om är den svenska drottningen
Kristina. Hon levde på 1600-talet och beskrevs ti
digare som en dålig drottning som svek sitt land.
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En häxa startar en storm. Teckning från en bok
skriven av Olaus Magnus år 1555.

Statyn av Karl XII i Kungsträdgården, Stockholm,
invigs år 1868.

Nyare historieforskning från 1900-talet visar att
den bilden inte alls stämmer. Drottning Kristina
var en begåvad politiker med ett stort intresse för
kultur och vetenskap.

1. Behov av syndabockar När människor drabba
des av olyckor eller krig gav de någon skulden för
det. Kvinnor som påstods syssla med trolldom an
sågs ofta ha skuld till det hela.
2. Eva lurade Adam Eva, som fick Adam att
äta frukt från kunskapens träd i paradiset, var ju
kvinna. Alltså var det inte konstigt om fler kvinnor
var som Eva.

Häxprocesser i Sverige åren 1492 - 1704
I över 200 år förekom det häxprocesser i Sverige.
Det var främst kvinnor som anklagades för att vara
häxor. En häxa var en person som påstods dels ha
kontakt med djävulen och dels använda magi för
att skada andra.
I förhören utsattes många av de anklagade för
tortyr. Vid rättegångarna vittnade barn om hur
häxorna hade tagit med dem på fest till Blåkulla
där de hade träffat djävulen. Åren 1668 - 1676 var
det som värst och då dömdes och avrättades över
300 personer i Sverige för häxeri.
Till slut förstod förståndiga präster och bildade
personer att det barnen sa inte gick att lita på. I
slutet av 1600-talet minskade därför antalet häx
processser.
Idag anser en del historiker att kvinnor drabbades
värre av häxprocesserna än män av två anledningar.

Karl XII levde åren 1682 - 1718
Den svenske kungen Karl XII dog år 1718. Ti
den närmast efter sin död beskrevs han som en
misslyckad kung. Karl XII förlorade flera krig där
många soldater dog och han fick dessutom skulden
för att Sveriges stormaktstid tog slut.
Under 1800-talet beskrevs Karl XII i stället som
den unge och modige krigarkungen som försva
rade Sveriges ära i Europa. Han beskrevs som en
hjälte som hade slagits mot Ryssland.
Under 1900-talet förändrades återigen bilden av
Karl XII. Han beskrivs idag varken som en krigar
kung eller som en hjälte.
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Utvecklingslinje levnadsvillkor
Jägarstenåldern
Människorna bodde i
hyddor och tält. De flytt
ade runt under året för att
ha tillgång till mat. Maten
kom från jakt, fiske och
växter från naturen. (s. 13)

Bronsåldern
Kunskaperna om jordbruk
förbättrades. Människorna
bodde i byar. Klimatet var
varmt och det var lätt att
skaffa mat. (s. 14)

Bondestenåldern
Människorna blev bo
fasta. Tamdjur och odling
av växter gjorde att det
fanns mat där människorna
bodde. De bodde i enkla
hus som låg samlade i byar.
(s. 13)

Järnåldern
Klimatet blev kallare.
Människorna bodde i
långhus och under vintern
bodde även djuren där. På
gårdarna fanns ofta trälar
som tvingades att arbeta
hårt. (s. 15 - 16)

Järnåldern
De första städerna började
växa fram vid handels
platser. Nästan alla bodde
på landsbygden och arbeta
de med jordbruk. (s. 15, 53)

Medeltiden
Kristendomens införande
gjorde att människorna
tvingades att leva på det
sättet som enligt kyrkan var
det rätta. Träldomen för
bjöds. (s. 41)
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Medeltiden
Befolkningen delades in i
grupper (ständer) som hade
olika rättigheter. (s. 28 - 29)

Stormaktstiden
Många dog i samband
med krigen. Kvinnorna och
barnen tvingades att ta stort
ansvar för hemmet och
jordbruket när männen var
ute i krig. (s. 76)

Medeltiden
Digerdöden spreds i
Sverige och en tredjedel av
befolkningen dog. (s. 42)

1800-talet
Folkökningen på lands
bygden skapade fattigdom
och fler flyttade till städerna
där arbetskraft behövdes i
fabrikerna. (s. 97)

1720-1850
Fred, vaccin, större till
gång till mat och förbättrad
kunskap om hygien bidrog
till att fler människor levde
längre. De flesta bodde
fortfarande på landsbygden
och arbetade med jordbruk.
(s. 95 - 96)

1900-talet
Ett samhälle där alla hade
rätt till bostad, mat och
sjukvård växte fram.
1940-talet
Fler bodde i städer än på
landsbygden. (s. 97)
Framtiden
Hur kommer människors
levnadsvillkor se ut i fram
tiden?
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Personregister
Kvinnor

Eva (enligt Bibeln på den sjätte dagen)		
117
Hallonflickan (3700 f.v.t.)			
13
Maria (åren runt vår tideräknings början)
40
Birkaflickan (900-talet)				55
Tyra (900-talet)					54
Kata (1000-talet)				54
Ingegerd Olofsdotter (cirka 1000-1050) 		
112
Ulvhild Håkonsdotter (1095-1148)		
112
Helvig av Holstein (cirka 1255-1324)		
112
Ingeborg Håkansdotter (1301-1361)
31, 112
Birgitta Birgersdotter (1303-1373)
40, 111, 136
Blanka av Namur (cirka 1320-1363)		
112
Margareta Valdemarsdotter (1353-1412)
32-33, 35,
59, 136
Filippa av England (1394-1430)			
33
Barbro Stigsdotter (cirka 1472-1528)		
123
Kristina Nilsdotter (cirka 1494-1559)		
112
Karin Månsdotter (1550-1612)			
123
Sibylla (1600-tal)				113
Kristina (1626-1689)			
70-71, 74, 77,
81, 109, 111, 116
Maria Sofia De la Gardie (1627-1694)		
113
Ulrika Eleonora (1688-1741)			
125
Lovisa Ulrika av Preussen (1720-1782)		
99
Anna Maria Lenngren (1754-1817)		
107
Mary Wollstonecraft (1759-1797)		
89
Fredrika Dorotea Vilhelmina av Baden (1781-1826)
						111
Fredrika Bremer (1801-1865)			
113
Wendela Hebbe (1808-1899)			
103
Margaret Thatcher (1925-2013) 			
127
Gunvi (1940-) 				9
Angela Merkel (1954-)				127
Viktoria (1977-)				127
Annie Lööf (1983-)				127
Ebba Busch Thor (1987-)			
127
Estelle (2012-)					127
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Män
Adam (enligt Bibeln på den sjätte dagen)
117
Tollundmannen (300-talet f.v.t.)		
53, 59
Aristoteles (384-332 f.v.t.)			
48
Zhang Qian (195-113 f.v.t.)			
43
Jesus (cirka 7 f.v.t.-33 e.v.t.)			
40
Ansgar (801-865)				36
Rollo (800-900-talen)				20
Ahmad ibn Fadlan (900-talet)		
56, 58
Gorm den gamle (900-talet)		
25, 54
Harald Hårfagre (okänt-cirka 945)
25, 35
Leif Eriksson (900- och 1000-talen)		
45
Harald Blåtand (okänt-986 eller 987)
25, 35-36,
					
58, 112
Olof Skötkonung (960-talet till cirka 1022) 25, 35, 37
58, 112
Kättil (1000-talet) 				54
Torgil (1000-talet) 				54
Sankt Sigfrid (1000-talet) 		
36, 58
Henrik, missionsbiskop (1100-talet) 		
37
Erik Knutsson (okänt-1216) 			
27
Snorre Sturlasson (cirka 1178-1241)
56, 59
Birger jarl (cirka 1210-1266)
26-27, 35
					
57, 134
Erik Eriksson (cirka 1216-1250) 		
26
Magnus Ladulås (cirka 1240-1290)
27, 112
Birger Magnusson (cirka 1280-1321)
30-31,
					
35, 59
Valdemar Magnusson (1280-talet-1318)
30
Erik Magnusson (cirka 1282-1318) 		
30
Ulf Gudmarsson (1297 eller 1298-1344)
40
Bockstensmannen (1300-talet) 		
57-58
Magnus Eriksson (1316-1374)
31-32, 35, 40-41,
57, 59, 112
Valdemar Atterdag (cirka 1321-1375)
31-32
Albrecht av Mecklenburg (1338-1412)
32, 35, 59
Kung Håkon (1340-1380) 			
32
Olof (son till Margareta) (1370-1387) 		
32

Erik av Pommern (cirka 1382-1459)
32-33, 35, 59
Engelbrekt Engelbrektsson (1390-talet-1436) 33, 35,
						59
Bartolomeu Dias (cirka 1450-1500) 		
44
Christofer Columbus (1451-1506)
45, 49, 59
Vasco da Gama (cirka 1469-1524) 		
44
Ferdinand Magellan (cirka 1480-1521) 44-45, 49, 59
Kristian II (1481-1559)
34-35, 59-60, 65, 112
Martin Luther (1483-1546) 		
78-80
Sten Sture d.y. (1492 eller 1493-1520) 		
34
Gustav Vasa (1496-1560)
34-35, 60, 64-66, 80,
		
85, 110, 113, 115, 123-124, 127, 134
Nils Dacke (cirka 1510-1543)
66, 111-112
Erik XIV (1533-1547) 				
123
Peder Swart (okänt-1562) 		
115, 123
Johan III (1537-1592) 				
123
Karl IX (1550-1611) 			
111, 123-124
Galileo Galilei (1564-1642) 		
48-49
Axel Oxenstierna (1583-1654)
70, 77, 80, 124
Gustaf II Adolf (1594-1632)
61, 67-70, 74, 77, 80,
				
81, 84, 110-111, 124
Lennart Torstensson (1603-1651) 		
124
Karl X Gustav (1622-1660) 		
70-71, 74
Karl XI (1655-1697) 			
111, 118
Gubben Rosenbom (okänt-början av 1700-talet) 111
Karl XII (1682-1718) 72-74, 77, 81, 86, 98, 109, 117
Voltaire (1694-1778) 			
89, 91
Anders Celsius (1701-1754) 		
89, 91
Carl von Linné (1707-1778) 		
89, 91
Adolf Fredrik (1710-1771) 			
99
James Cook (1728-1779) 		
44-45, 49
Gustav III (1746-1772)
90, 91, 99-101, 104-105
Jacob Johan Anckarström (1762-1792)
104-105
Gustav IV Adolf (1778-1837) 		
100-101
Erik Gustav Geijer (1783-1847) 		
124
Petter Olsson (1800-talet) 			
103
Evert Taube (1890-1976) 			
111
Peter Englund (1957-) 				
76

