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Krig: Assyrerne var et enormt militaristisk imperium. Selvom de systematisk slagtede og torturerede de 

folk, der stod imod dem, så havde de en avanceret krigsteknologi og taktikker. Især ved belejringer, hvor de 

blandt andet ødelagde bymure ved at grave under dem og rambukke til at ødelægge mure og porte. De 

opfandt også krigsingeniører til at bygge broer og oppustelige skind til at svømme med. De organiserede 

deres hære i afdelinger efter deres våben, nogle brugte sværd og spyd, andre brugte buer og slynger, og en 

tredje gruppe med stridsvogne.  

Nedgang: Selvom det assyriske rige virkede stabilt blev dets nedgang hurtig. Babylon genvandt 

herredømmet i 626 fvt og blev allierede med mederne. I 612 fvt lykkedes det babylonerne og mederne at 

knuse det assyriske rige.  

Perserriget 
Perioder: Perserriget (550-330 fvt) 

Geografi: Hjemland i Persis nord for den persiske golf i det sydlige Iran. Riget kommer til at strække sig over 

hele Mesopotamien og nord for Anatolien, ned til Egypten og noget af det nordlige Afrika og helt over til 

Indusfloden og Aralsøen.  

Styreform: Imperium med politisk enhed og kulturel diversitet. Styret var decentraliseret ved hjælp af et 

hierarki af embedsmænd. Hovedstaden var Persepolis. Under Darius blev imperiet delt op i distrikter, hvor 

lokale embedsmænd kaldt satrapper styrede de enkelte distrikter og indsamlede skatter, ordnede 

kriminalsager og holdte kriminaliteten nede. Kommunikation og handel blev muliggjort ved hjælp af en 

kæmpe infrastruktur af veje.  

Krig: Kyros den store (559-530 fvt) besejrede mederne i 550 fvt. I stedet for at gøre dem til slaver, forenede 

han de to folk. Hans mål var at få sikret de vitale handelsruter i Iran og Anatolien, dernæst at sikre det 

østlige Iran mod nomadiske invasioner, hvilket lykkedes. Han fik også erobret græske og fønikiske byer ved 

Middelhavet, samt Partherriget og Bactria. Tolerancen overfor de erobrede områder gjorde blandt andet, 

at græsk kultur blev spredt længere østpå. Perserriget ekspanderede yderligere under Cambyses (530-522 

fvt), hvor Egypten og Nubien blev erobret i 525 fvt. Darius (521-486 fvt) erobrede Skyterne i Centralasien, 

samt store dele af Thrakien og Makedonien. I 510 fvt dækkede Perserriget også den vestlige del af 

Anatolien. Hverken Darius eller Xerxes kunne dog erobre Grækenland, men riget holdte indtil det blev 

erobret af Alexander den Store.  

Religion: Persernes religion var polyteistisk med Ahuramazda som den primære gud. Omkring 600 fvt 

begyndte man dog også at følge profeten Zoroaster, som sandsynligvis skrev teksten Avesta. Han mente, at 

man skulle bruge sin frie vilje til at vælge imellem kræfterne bag skabelse, sandhed og orden, og intethed, 

kaos, falskhed og uorden. I sidste ende ville ens handlinger blive bedømt af Ahuramazda, der så ville 

dømme ens skæbne. Darius fulgte zoroastrianismen og blev senere den officielle religion i Perserriget, dog 

stadig med tolerance overfor andre religioner.  
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Kejsertiden 
Perioder: Kejserriget (27 fvt-476 evt) 

Julio-Claudiske dynasti: Da Augustus døde i år 14 fortsatte det Julio-Claudiske dynasti med at have 

kejsermagten. Tiberius (r 14-37) og Claudius (r 41-54) var også dygtige og var i stand til at oprette et 

bureaukrati, der kunne hjælpe dem med at regere. Caligula (r 37-41) og Nero (r 54-68) var komplet 

inkompetente. I 68 gjorde militæret oprør og der opstod borgerkrig på grund af Neros inkompetence, Nero 

begik selvmord og dynastiet sluttede.  

Flaviske dynasti: Vespasian (r 69-79) overtog magten, grundlagde det flaviske dynasti og stabiliserede 

samfundet igen. Derudover gjorde han principatet til et arveligt monarki. Herefter var der generelt fred i 

Romerriget, hvilket kaldes Pax Romana. Efter Vespasian overtog Titus (r 79-81) og senere Domitian (r 81-

96). 

Antoninske dynasti: Efter Domitian blev myrdet overtog Nerva (r 96-98). Perioden kaldtes også 

adoptivkejsertiden, fordi kejserne valgte deres arving. Perioden bød på høj velstand, kampe blev generelt 

vundet og befandt sig kun i grænseområderne. Under Trajan (r 98-117) fik Romerriget sin største 

udbredelse. Hadrian (r 117-138) forbedrede og organiserede Claudius’ bureaukrati ved at etablere 

administrative departementer og krævede et professionelt bureaukrati. Civilt og militært arbejde blev 

adskilt. Under Hadrian blev hæren også ændret til at være defensiv, grænserne blev fastgjorte, hvilket også 

ses med bygningen af Hadrians mur i det nordlige England. Soldaterne blev hvervet i provinserne og kun 

officererne kom fra Italien. 

Livet i Rom: Periodens fred og høje velstand betød også en udbygning af Rom, der blev en af verdens 

største byer. Selvom der blev bygget store paladser, bygninger, monumenter og lignende, så boede 

størstedelen af Roms befolkning i dårligt byggede huse. Brande og kriminalitet samt dårlig sanitet måtte 

romerne kæmpe med siden Augustus’ tid, men en række tiltag i 100-tallet forbedrede disse. Blandt andet 

byggede man et system, der opsamlede spildevand fra de offentlige bade og offentlige latriner. Akvædukter 

blev der også bygget flere af, primært under jorden, som leverede frisk vand fra de omkringliggende 

bakker. Problemer med at brødføde befolkningen blev løst ved, at kejserne gav gratis brød, olie og vin til 

borgerne. Dette forbedrede levestandarden. Gladiatorkampe og kapløb i stridsvogne gav underholdning til 

befolkningen. 

Velstand i provinserne: I de romerske provinser så man en vækst i landbruget, handel og industrien. 

Freden gjorde, at folk tog til provinserne i Britannien, Gallien og Germanien fra andre steder af Romerriget, 

hvoraf mange af disse dyrkede landbruget, der blev Romerrigets rygrad. Efter endt tjeneste slog soldaterne 

sig ofte ned i de områder, hvor de var stationerede og giftede sig med lokale. Mange havde lært sig et 

håndværk i hæren, hvilket man havde brug for i provinserne. I Grækenland, Anatolien og Syrien så man en 

stor vækst i handel i lokalproducerede varer. 

Landbrug: Britannien og Belgien leverede store mængder af korn, især til at fodre hæren i området 

omkring Rhinen. Britannien havde også en stor uldproduktion. Italien og det sydlige Gallien producerede 

meget vin. Spanien og Nordafrika blev introduceret for oliven, hvorefter olie især blev produceret her 

sammen med Syrien. Egypten producerede meget hvede.   



Side 30 af 133 
 

svage side, hvor Yang er den maskuline, lyse, selvsikre, kreative, positive og stærke side. Disse to poler 

komplimenterer hinanden og byggede på observationerne om dag og nat, sommer og vinter. Modellen blev 

bredt ud over den virkelige verden, såsom sygdomme, storme, jordskælv, samt sociale fænomener som 

opblomstringen og nedgangen af stater og konflikter i familier. Uønskede skete, når balancen mellem Yin 

og Yang blev forstyrret.  

Qin-dynastiet 
Perioder: Dynasti (778-206 fvt), imperium (221-206 fvt) 

Styreform: Ved hjælp af legalismen fik staten Qin overtaget de andre stater og dermed forenet Kina. Titlen 

som konge var ikke tilstrækkelig, og derfor indførte man titlen kejser (huangdi), den første kejser kaldte sig 

førstekejser (shihuangdi). Hovedstaden lå Xianyang Førstekejseren blev for eftertiden regnet for at være 

ond, enerådende, impulsiv, mistænksom og lide af storhedsvanvid.  

Centralisering: Kejseren og legalisten Li Si fik centraliseret staten. Adelen fra de erobrede stater blev 

tvunget til at flytte til hovedstaden. Det blev forbudt for private at eje våben for at undgå oprør. Kejseren 

sendte embedsmænd til at administrere de erobrede områder, disse blev styret af en lang liste af 

reguleringer, indrapporteringskrav og straffe ved forsømmelse. Disse embeder kunne ikke arves og blev 

fuldstændig kontrolleret af kejseren. Derudover blev der foretaget en folketælling, så man kunne udregne 

skatteindtægter, arbejdsstyrken og prisen for bygningen af offentlige projekter.  

Standardisering: Der skete også en lang række standardiseringer i Kina. Skriftsproget blev standardiseret, 

så lokale varianter blev forbudte, hvilket er en af de mest betydningsfulde handlinger fra Qin-dynastiet. 

Vægte, måleenheder, mønter og længden på vognaksler blev også standardiseret.  

Offentlige projekter: Flere tusinder kilometer vejnet blev bygget for at lette transport af hæren, hvilket 

også øgede handlen. Den første udgave af den Kinesiske Mur blev også bygget (ca. 230-208 fvt). Denne var 

lavet af jord og dækkede den nordlige grænse mellem Qin og det nomadiske folk Xiongnu. På grund af Li Sis 

kritik af lærde, specielt konfucianisterne, blev mange gamle tekster brændt. Efter tre mordforsøg på 

førstekejseren søgte denne det evige liv. Derfor byggede han et kæmpe gravkammer med flere tusinder 

lerfigurer af soldater i menneskelig størrelse. Førstekejseren oprejste også sten rundt omkring i riget, med 

inskriptioner hvor hans mål og bedrifter stod på. 

Nedgang: Legalisternes opbygning af staten afhæng fuldstændig af en stærk kejser. Da førstekejseren døde 

i 210 blev arvingen dræbt af sin yngre bror, der var inkompetent. Oprør opstod og riget brød sammen. 

Han-dynastiet 
Perioder: Dynasti (202 fvt - 9 evt) 

Styreform: Hvor Qin-kejseren kom fra Zhou-aristokratiet, så kom Han-kejseren, Kejser Gaozu (r 202-195 

fvt) fra en almindelig familie, hvilket viser hvor nedbrudt klasseskellene blev under Qin. Hovedstaden blev 

flyttet til Chang’an.  

Reformer: Centralregeringen blev bibeholdt, men man fjernede de hårdeste love, skatterne blev betydeligt 

nedsat og man indførte en politik om ikke at blande sig i private anliggender. Dette gav en periode med 

relativ fred i Kina, og befolkningsvæksten øgedes (ca. 58 millioner i 2 evt). Fordi skatter ofte ikke var nok til 
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Styreform: Efter at have befriet Beijing ville de erobre resten af landet. General Wu og andre generaler 

hjalp til. I 1645 skulle alle kinesere i hæren barbere deres hår i samme stil som manchuerne. Senere skulle 

alle mænd i Kina dette. Mange modstod dette og blev slagtet for det. Mange institutioner og den politiske 

organisering fra Ming-dynastiet blev bevaret. Kejserne var generelt dygtige, hårdtarbejdende og levede i 

lang tid. Kangxi (r 1661-1722) fik den tidligere kejsere indespærret og overtog tronen som 14-årig. Han 

forsøgte at imødegå både den kinesiske og manchuriske elite. Han kunne tale, læse og skrive kinesisk og 

forsøgte at få legitimeret sit krav overfor den kinesiske elite, og overtalt denne til at arbejde for Qing-

dynastiet. Derudover fik han også nedskrevet Ming-dynastiets officielle historie. Hans søn, Yongzheng (r 

1722-1735) effektiviserede regeringen, men nåede ikke at regere ret lang tid. Qianlong (r 1736-1796) 

overtog magten og ville overbevise befolkningen om sin storslåethed ved at appellere til alle dele af 

samfundet. Ud over kinesisk og manchu talte han også mongolsk, uighur, tibetansk og tangut og talte med 

sendebud på deres eget sprog. Han promoverede både tibetansk buddhisme og konfucianisme. Han 

arbejdede fra tidlig morgen til om aftenen, hvorefter han læste, malede eller dyrkede kalligrafi for at 

overbevise embedsmandseliten om, at han også var lærd. Han var dog også hurtig til at slå ned på anti-

manchuriske mistanker, hvilket blandt andet ledte til bogafbrænding.  

Befolkningsvækst: Befolkningen voksede markant i perioden. En af årsagerne var, at den lille istid sluttede. 

Dette gav længere høstsæsoner, større udbredelse af planter fra den nye verden og mindre spredning af 

nye sygdomme. Derudover hjalp regeringen også områder, der blev ramt af hungersnød. Levestandarden 

svarede til den i England og Nederlandene på samme tid.  

Industri: Under Qianlong var Kina en kæmpe producent af fremstillede varer og man begyndte at lave 

fabriksfremstillede varer også. Nogle private firmaer voksede sig større end de statsstyrede. Økonomien 

voksede, blandt andet til fordel for regeringen, som ved visse lejligheder kunne stoppe skatterne på grund 

af den enorme rigdom.  

Ekspansion: Under Qing blev Kina større end det nogensinde havde været før. I 1683 erobrede man 

Taiwan. I 1697 sendte Kangxi en hær ind i Mongoliet og efterhånden blev manchustyret accepteret der. 

Kanoner og musketter gav kineserne en kæmpe fordel over mongolerne, hvilket afsluttede den 2000-årige 

periode med mongolsk militæroverlegenhed. I 1720 blev et banner permanent placeret i Tibet. I 1689 

indgik Kina og Rusland en aftale, der satte grænserne for deres riger. I 1727 indgik man en yderligere aftale, 

der tillod russerne at drive mission i Beijing og at foretage handel mellem de to lande hvert tredje år. I 

1750’erne erobrede man Turkestan. Både Turkestan og Tibet blev regeret let. De beholdte deres egne 

religiøse ledere og man blev ikke tvunget til at barbere sit hår.  

Udenlandsk kontakt: I den tidlige Ming-periode blev tributsystemet genoplivet. For at invitere flere lande 

til Kina sendte Chengzu en stor mission ud i det indiske ocean, ledt af den muslimske eunuk Zheng He 

(1371-1433). Det blev i alt 7 rejser mellem 1405 og 1433. Man stoppede blandt andet ved Vietnam, 

Malaysia, Indonesien, Sri Lanka, Indien, Hormuz (Persien) og Østafrika. Ved hvert stop besøgte Zheng He 

den lokale hersker, viste deres fredlige intentioner, gav dem gaver og inviterede dem eller sendebud til 

Kina. Ved Mallacastrædet nedkæmpede Zheng He kinesiske pirater. I Java, Sumatra og Sri Lanka blev 

herskeren fjernet, fordi de var uværdige. Den kinesiske kejser var forundret over de nye eksotiske ting. 

Rejserne blev droppet, da embedsmænd mente de var for dyre, og i 1474 blev de mange skibe hugget op 

og brugt til brænde. Handel fortsatte dog under privat initiativ i det indiske ocean. Kina fik også kontakt 

med portugisiske, spanske og hollandske handelsmænd. Portugiserne blev bortvist fra Kina i 1521. I 1523 


