romerriget
I løbet af få hundrede år forvandlede en lille bystat på 7 høje sig til
et verdensrige med provinser på 3 kontinenter. Romerriget
nåede sin største udstrækning omkring år 100 under kejser Trajan.

Antik rørføring
ledte vand til rom

1000

liter vand pr.
indbygger strømmede hvert
døgn til Rom. I dag bruger en
indbygger i en storby 130 liter.

1 million

indbyggere har Rom i
år 100 e.Kr. Tallet overgås
først af London i 1825.

500.000

forbrydere og gladiatorer
måtte gennem tiden
lade livet i Colosseums
sandede arena.

Rom
ITALIEN

3,2

meter bred og 4,2 m
høj var en af Roms tidligste
kloakker, Cloaca Maxima. Dele
af den er stadig i brug i dag.

50.000

tons sten
blev der brugt til at opføre den
48 meter høje Pont du Gard, en
akvædukt i Sydfrankrig.

meter høje var
Colosseums ydermure.
Højden svarer til et
moderne hus på 16 etager.

vilde dyr blev dræbt i
Colosseum. Alt fra løver til
elefanter blev hejst op fra et net
af underjordiske gange kaldet
hypogeum og sluppet løs på
slaver og gladiatorer i arenaen.
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7 Romertal
Romerne brugte bogstaver til at angive tal:
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Gode veje bandt
imperiet sammen
65 millioner mennesker boede i Romerriget på dets storhedstid. Det var hver
femte af Jordens indbyggere. Et enormt
vejnet holdt sammen på imperiet.

8

117,5 km

lang var Hadrians Mur, der
markerede Romerrigets
grænse i Nordengland. Tårne
for hver 500 meter sikrede
udsyn til barbarerne i nord.

ud af Romerrigets
første 12 kejsere
døde på voldsom vis.
5 blev myrdet, mens
3 begik selvmord.

Veje
Romerrigets
udbredelse

Atlanterhavet

Sortehavet

Middelhavet

Ca. 80.000
kilometer solide veje anlagde romerne – det svarer
omtrent til en vej, der løber to gange rundt om Jorden.

550 kilometer

var længden på Via Appia, som bl.a. bandt
Romerriget sammen med Grækenland i øst.

Antikkens
supersoldater
Den romerske hær bestod af professionelle
soldater kaldet legionærer. De tjente i 20-25 år.

5-6000

toptrænede soldater
udgjorde en legion.
Legionerne var inddelt i
mange mindre enheder.

Romerne byggede lige,
men stejlt. Stigninger på
15-20 % forekom ofte i
bjergene. Til Tour de
France er stigninger
sjældent på over 8 %.

Fire lag fik vejene til at holde i 2000 år
Romerske veje, som fx Via Appia, var opbygget i fire lag
og havde egen dræningskanal. Vejene var 90 cm dybe for
at forblive frostfri og ofte dækket af flade brosten.

50

kg udstyr bar en fuldt
udrustet legionær på.
Til sammenligning bærer en
moderne marinesoldat
rundt på omkring 35 kilo.
En del af udrustningen
var to kastespyd kaldet
pilum, som var 213 cm lange.

Dræningskanal

Brosten
90 cm
Sten blandet med cement

Sand

Knuste sten i cement

Af Ib Salomon. Illustrationer: Claus Lunau
Foto: Thinkstock, Shutterstock, Imageselect,
AFP/Scanpix, Alamy & Getty Images
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