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Inledning 

Libyen är till 90 % öken och det fertila området där folk bor finns huvudsakligen vid 

Medelhavskusten där klimatet är behagligare än i inlandet. Kustremsan har genom historien haft 

två större landskap: Tripolitania i väst och Cyrenaika i öst. Inlandet kallas för Fezzan. Landet är 

rikt på olja och har såtillvida haft goda ekonomiska tillgångar.  

Landet har varit aktuellt år 2011 på grund av inbördeskriget som Muammar Gaddafis regim fört 

mot oppositionens trupper. Många länder har godkänt de libyska rebellernas kamp mot Gaddafis 

regim och Nato har assisterat rebellerna genom att göra flyganfall mot Gaddafis styrkor. 

Historia 

Berberbefolkningen och fenicierna (ca 1000-600 f.Kr.) 

Under stenåldern var Saharaöknen inte lika utbredd som i dag och området i Libyen var relativt 

grönt och lämpade sig väl för jordbruk och boskapsskötsel. Den befolkning som etablerade sig 

där anses vara förfäder till berberbefolkningen. Berberbefolkningen anses ha levt och talat 

Invånarantal: 6,6 miljoner 

Yta: 1 759 540 km² 

Religioner: Sunnimuslimer 97 %, övriga 3 % 

Etniska grupper: araber (och berberbefolkning) 97 %, övriga 3 % 

BNP per capita: $14,000 (Finland: $35,400) 

Huvudstad: Tripoli (1,1 miljoner invånare)  

Källa: CIA World Factbook (uppdaterad 26.5.2011) 
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berberspråk från ett område väster om Nildalen ända fram till Atlantkusten i väst och 

Nigerfloden i söder.  

Berberbefolkningen finns i dagens nordvästra Afrika. Små fickor av berberbefolkning finns även 

i dagens Libyen. Mest berberbefolkning finns det i Algeriet och Marocko där en stor del av 

befolkningen talar berberspråk. Berberbefolkningen anses vara ursprungsinvånare i nordvästra 

Afrika eller i ”Maghreb”-regionen. Libyen räknas också till ”Maghreb”.  

En berber behöver nödvändigtvis inte tala ett berberspråk för att anse sig själv vara berber. I och 

med att arabiska språket har spridit sig har berberspråket försvunnit på vissa ställen, men 

berberkulturen lever fortfarande vidare i Maghreb-området. Berberspråken är en viktig 

identitetsfråga för berberbefolkningen men minst lika viktigt är det övriga kulturarvet och 

traditionerna. Kända berberpersoner är den franska f.d. fotbollsstjärnan Zinedine Zidane (vars 

släkt kommer från Algeriet), kyrkofadern Augustinus (från staden Hippo i Nordafrika) och 

upptäcktsresanden Ibn Batuta.  

Den befolkning som bodde i dagens Libyen under antiken styrdes inte direkt av forna Egypten, 

men förmodligen idkade libyerna handel med och var ibland i krig med faraonernas trupper. 

Tidvis erövrades området av egyptiska arméer. Libyer nämns i olika skriftliga källor, framförallt 

egyptiska och grekiska skrivna källor.  

Fenicierna, som ursprungligen var från dagens Libanon, etablerade också kolonier under första 

årtusendet före vår tideräkning i dagens Libyen och hela Medelhavsområdet. Där staden Tripoli 

finns i dag fanns en fenicisk koloni som kallades för Oea. Detta semitisktalande folk (hebreiska 

och arabiska är likaså semitiska språk) grundade också staden Kartago i dagens Tunisien. Med 

tiden blev Kartago ett helt eget imperium som stred med Romarriket om inflytandet i västra och 

mellersta Medelhavsområdet. Kartagos makt utsträckte sig också till dagens Libyen. 

Antikens greker (ca 600-300 f.Kr.) 

Även grekerna grundade på 600-talet före vår tideräkning kolonin Cyrene som blev ett 

framgångsrikt samhälle på halvön Cyrenaika. I antikens grekiska Cyrenaika fanns egna skolor, 

och staden var särskilt framstående inom läkekonsten. På Cyrenaika fanns bland annat städerna 

Cyrene och Apollonia.  

Grekerna erövrade också tre stycken feniciska städer kring dagens huvudstad Tripoli. Namnet 

”Tripoli” är grekiska och betyder ”tre städer”. Orsaken är den att vid sidan av feniciska Oea fanns 

där två andra feniciska städer: när man slog i samman dessa fick man tre städer. I Cyrenaika 
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fanns också ett Pentapolis, det vill säga en sammanslagning av fem städer. Namnet Pentapolis 

används inte i dag, men namnet Tripoli används fortfarande i dag för Libyens huvudstad. 

Visserligen heter Tripoli Tarabulus på arabiska (se mera om arabernas ankomst till Libyen på 

sidan 4). 

Perserna erövrade Cyrenaika för en period, men efter en kort persisk period erövrade Alexander 

den stores trupper Cyrenaika. Efter Alexander den stores era förblev Cyrenaika en del av den 

ptolemeeiska dynastins kungarike som hade sin bas i Egypten och huvudstad i Alexandria. 

Ptolemaios hade varit i Alexander den stores tjänst och sålunda var dynastin grekisk-makedonisk 

till sin härkomst. Grekerna kallade hela den afrikanska kontinenten (förutom Egypten) för 

”Libyen”. Namnets etymologi har rötter i de ursprungsfolk som bodde där under antiken, men 

blev med tiden en benämning för en hel kontinent i den antika grekiska geografin. 

Kartago och Rom (ca 300 f.Kr.– 500 e.Kr.) 

Kartago som hade blivit en stormakt erövrade också Tripolitanien. Sålunda var Tripoli åter igen 

fenicisk för en kort tid. Trots allt besegrades Kartago i grunden av Rom, som så småningom 

erövrade hela Medelhavsområdet. Fastän latinska Rom styrde över det som idag är Libyen var 

befolkningen fortfarande grekisk-, berber- eller fenicisktalande. Romarna kallade kontinenten för 

”Africa” enligt Scipio Africanus, som erövrat Kartago. Där som Kartago existerat tidigare 

grundades den romerska provinsen Africa och med tiden började man kalla hela kontinenten för 

Afrika. Sålunda ersattes den gamla grekiska benämningen ”Libyen” med latinska ”Afrika” för att 

syfta på hela kontinenten. Det som i dag är Libyen hörde till den romerska provinsen Africa Nova 

som betyder ”Nya Afrika”. 

130 kilometer utanför dagens Tripoli finns de gamla romerska ruinerna från staden Leptis Magna. 

Ruinerna är välbevarade och före inbördeskriget besöktes platsen ofta av turister. Platsen var 

redan bebodd av en libysk berber-befolkning före romarna och kallades för Lpqy. Under 

Kartagos tid blev staden betydelsefull och slutligen erövrades staden av romarna. År 193 efter 

vår tideräkning blev stadens egen son Lucius Septimus Severus kejsare i det romerska riket och 

han stödde byggandet av staden. Leptis Magna började rivalisera med Alexandria och Kartago i 

makt och prakt.  

När Romarriket började gå under härskades dagens Libyen tidvis av germanska vandaler och 

andra ”barbarer”. När Bysans blev en stormakt från de spillror som Romarriket hade efterlämnat 

hade imperiet garnisoner i dagens Libyen.   



  4 
 

Araberna och osmanerna (ca 700-1911 e.Kr.) 

Efter antiken och Romarrikets fall erövrades området av araberna. Hela norra Afrika erövrades 

ganska fort av araberna under 700-talet. Tripolitanien och Cyrenaika försvarades av trupper från 

Bysans, men araberna hade en överlägsen armé. Befolkningen accepterade förmodligen de nya 

makthavarna. Många kristna monofysiter hade haft tvister med Bysans och accepterade araberna 

och deras tro på islam i jämförelse med kejsaren av Konstantinopel. Den fenicisktalande 

befolkningen i landet talade dessutom ett semitiskt språk som var besläktat med arabiska. 

Araberna främjade stadsbyggandet och städer som Tripoli som redan byggts av romarna fortsatte 

att leva vidare under arabernas kultur. Tripoli fick det arabiska namnet Tarabulus, så som det 

fortfarande heter idag. Staden Benghazi blev också en viktig ort på Cyrenaika. Araberna hann 

styra Tripolitanien, Cyrenaika och Fezzan i flera hundra år före osmanerna kom till området. 

År 1551 erövrade de osmanska turkarna Cyrenaika, Tripolitanien och Fezzan. En Pasha styrde 

över områdena med hjälp av soldater eller janitsjarer.1 Ibland kunde janitsjarerna göra uppror och 

ta makten i vissa områden. I Tripolitanien och Cyrenaika härskade osmanska pashan och 

janitsjarer, men tidvis kunde uppror bryta ut. Därutöver var hela norra Afrika ett tillhåll för 

sjörövare som tidvis fick stöd av de lokala härskarna. Nominellt var Tripolitanien och Cyrenaika 

osmanska områden som styrdes av sultanen i Konstantinopel, men olika pashan kunde ganska 

fritt och autonomt föra sin egen politik i området. Först år 1911 blev området taget från det 

osmanska imperiet för alltid. 

Europeisk kolonialism och kung Idris monarki (1911-1969) 

År 1911 hade europeiska makter blivit intresserade av att annektera områden från ”Europas 

sjuke man” – det osmanska imperiet. Italien ockuperade Tripolitanien, Cyrenaika och Fezzan år 

1911 och gjorde landet till sin koloni. Italien hade åren 1911-1912 ett krig med osmanska 

imperiet och passade då på att annektera området från osmanerna.  

Ca 150 000 italienare flyttade under denna period till landet, men deras språk och kultur har inte 

stannat kvar i det som idag är Libyen. Trots allt märks det italienska arvet så till vida att namnet 

”Libyen” togs åter i bruk för detta land. Osmanerna hade kallat områdena för ”Tripolitania”, 

                                                
1 En janitsjar var en elitsoldat i osmanernas armé. Trupperna var ursprungligen ett sammelsurium av kristna pojkar 
som samlats från Balkan och andra kristna områden i det osmanska riket. Pojkarna omvändes till islam och skolades 
till sultanens elitsoldater. Janitsjarer fick inte gifta sig och var ofta fruktade krigare under 1500- och 1600-talen. 
Fastän janitsjarerna skulle vara trogna sultanen och härskarna hände det att de ibland gjorde uppror eller tog makten 
helt och hållet i vissa områden. 
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”Cyrenaika” och ”Fezzan”. Visserligen fortsatte italienarna att använda dessa begrepp, men 

namnet Libyen togs åter igen i bruk för hela området. 

Under andra världskriget användes Libyen som plattform då Italien gjorde anfall mot 

brittiskstyrda Egypten. Anfallen slutade dåligt och tyskarna skickade general Rommel till Libyen 

för att föra krig med britterna. Rommel hotade en tid Storbritanniens baser i Egypten, men efter 

slaget vid El Alamein drevs axelmakterna på flykten och Libyen erövrades av de allierade. 

Storbritannien ockuperade kustremsan med Tripolitanien och Cyrenaika, medan Frankrike styrde 

Fezzan inne i landet och Saharaöknen. 

Efter andra världskriget placerades Libyen under FN:s mandat. Landet blev formellt självständigt 

år 1951. När Libyen blev självständigt behöll en västvänlig monarki makten i landet under kung 

Idris styre.  

Muammar Gaddafi kommer till makten (1969-2011) 

Muammar Gaddafi var en 27-år gammal överste då han med en militärkupp tog makten i landet. 

Gaddafi styrde Libyen åren 1969-2011. Till att börja med tog Gaddafi intryck av nasserismen i 

grannlandet Egypten. Gamal Nasser hade skapat en arabisk nationalism i Egypten (som kallas för 

nasserism) som Gaddafi försökte följa.2  

Under 1970-talet ändrade Gaddafi dock kurs och började i stället förkunna sin egen ideologi. 

Gaddafi skrev själv en ”Grön bok” som var ungefär motsvarigheten till Maos lilla röda. I boken 

berättar Gaddafi om ”den tredje universella ideologin”. I kalla krigets klimat menade Gaddafi att 

Libyen hade en mellanväg mellan kapitalism och socialism. Gaddafi ansåg att hans tredje 

universella ideologi var en islamisk variant av socialism och ett alternativ till USA:s kapitalism 

och Sovjetunionens socialism. 

                                                
2 Nasser var också en officer som hade tagit makten i Egypten efter en militärkupp. Nasser var en galjonsfigur för 
den egyptiska nationalismen under 1950- och 1960-talen. En av Nassers höjdpunkter var nationaliseringen av Suez-
kanalen, vilket blev ett framgångsrikt företag för den Egyptiska republiken och Nasser. Frankrike, Storbritannien 
och Israel skickade trupper till Suez för att hindra detta, men USA och Sovjetunionen ville inte blanda sig in i 
konflikten. Kalla kriget var på gång och USA uppmanade att Storbritannien, Frankrike och Israel skulle avblåsa 
operationerna för att en större konflikt inte skulle uppstå. Suezkrisen blev en framgång för Nasser, som firades som 
en nationalhjälte. Kanalen hade ägts av främst brittiska och franska bolag, men nu fick Egypten ta hand om kanalen 
själv. Senare var Nassers regim inblandad i misslyckade krig med Israel och under 1970-talet blev Anwar Sadat 
president för Egypten. Sålunda tog nasserismen slut under början av 1970-talet i Egypten, varefter den egyptiska 
arabiska nationalismen tonades ner. Sadat förde en lugnare försoningspolitik med Israel, vilket resulterade i ett 
fredsavtal under slutet av 1970-talet. Under början av 1980-talet mördades Sadat av en missnöjd muslim som ansåg 
att fredsavtalet mellan Egypten och Israel var fel.  
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Under kalla kriget var Libyen ett jokerkort som man inte riktigt kunde placera i något visst läger. 

Medan grannländerna i norra Afrika fick oftast stöd från antingen USA eller Sovjetunionen förde 

Libyens ledare en annorlunda politik.  

Eftersom landet är rikt på olja kunde Gaddafi rusta upp en armé som från och med 1973 började 

föra krig i norra Tchad i Aouzou-remsan. Till att börja med stödde Gaddafis regim olika rebeller, 

men till slut engagerade sig Libyens armé i Tchad. Gaddafis avsikt var att få tag på viktiga 

mineraler och bygga en bas för att kunna sprida sin ideologi till grannlandet Tchad.  

På 1980-talet hade USA:s armé några mindre strider med Libyens armé. Gaddafi började också 

störa amerikanerna med olika terrordåd. I Pakistans huvudstad Karachi kapades ett flygplan av 

terrorister som fick stöd av Gaddafi och år 1986 exploderade en bomb på en nattklubb i Berlin, 

där amerikanska soldater festade. Det visade sig att Gaddafis regim hade gett sitt stöd åt 

terrordådet. 

Ronald Reagans regering i USA beslöt att vidta åtgärder. USA gav militärt stöd åt soldater i 

Tchad som kunde med hjälp av USA orsaka ett stort nederlag åt Libyens armé i norra Tchad. År 

1987 avslutade Libyen sin krigföring i norra Tchad. 

Lockerbie-incidenten och flyget Pan Am 103  

USA:s och Libyens förhållanden var rent av krigiska under 1980-talet. Muammar Gaddafi stödde 

därför terroraktioner mot amerikaner. USA svarade med att bomba Libyen och i de bombräder 

som amerikanska flygvapnet gjorde mot Libyen menade Gaddafi att hans adoptivdotter skulle ha 

dött. Om denna flicka verkligen var adopterad eller inte förblir oklart, men i vilket fall som helst 

använde Gaddafi flickans död som en orsak till hämnd. 

År 1988, ett år efter att Gaddafis trupper hade utrymt norra Tchad, störtade flyget Pan Am 103 

på orten Lockerbie i Skottland. Allt som allt omkom 270 människor på grund av att terrorister 

hade sprängt en bomb i planet. År 2003 erkände Gaddafi Libyens inblandning i 

Lockerbieincidenten.  

Arabvåren 2011 och inbördeskriget i Libyen 

Under arabvåren år 2011 spred sig oroligheterna till Libyen i februari. Gaddafi ville inte erkänna 

eller lyssna på demonstranternas krav på reformer. Han kallade dessa bland annat för ansvarslösa 

huliganer. Slutligen ledde oroligheterna till ett inbördeskrig, där oppositionen till att börja med 
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ockuperade östra delarna av landet med bas i staden Benghazi och Gaddafi-trogna trupperna det 

västra med huvudstaden Tripoli.  

Nato och omvärlden blandade sig i krisen och många länder deltog i stridsflygsoperationer mot 

huvudstaden Tripoli. Många länder erkände oppositionens regering som en legitim stat visavi 

Gaddafis regim under krigets gång.  

Oppositionen kallade sin stat för en republik medan Gaddafis regim kallades för ”Jamahiriya”. 

Enligt Gaddafis teori var Jamahiriya en stat som styrs av massorna, men i praktiken var Gaddafis 

regim en diktatur med en hemlig polis som övervakar att diktatorns autoritära styre inte 

ifrågasätts.   

I augusti 2011 tog oppositionen över makten i huvudstaden Tripoli. Gaddafis regim hade använt 

en helgrön flagga för landet under åren 1977-2011. I och med att oppositionen lyckades erövra 

landet ersattes den helgröna flaggan med en trikolor som har rött, svart och grönt. I mitten finns 

en vit måne och en vit stjärna.  

Denna flagga användes också av den monarki som styrde Libyen under åren 1951-1969 före 

Muammar Gaddafis statskupp. Under åren 1969-1977 användes också andra varianter av flaggor 

som liknade de panarabiska trikolorerna med rött, vitt och svart, men i och med att Egyptens 

president Anwar Sadat besökte Israel ville Gaddafi ta avstånd från Egypten. Dessutom 

genomförde Libyens diktator sin ”gröna revolution” år 1977 och därför tog man i bruk en 

helgrön flagga. 

Källor  

Webbplatser:  

Al-Jazeera 

CIA World Factbook 

Wikipedia  
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