
Kungadömet 750-509 f.kr 
• 750 etruskerna bosätter sig i 

Mellanitalien.  
• Utvecklade bland de första 

mer avancerade städerna: 
 - 8 viktigaste 
 sammansvurna i 
 religiöst förbund 
 -tempel och allmänna 
 byggnader 
• Handel: metall mot lyxvaror 
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Kungadömet 750-509 f.kr 

• Rikt kulturliv 

• Inspirerade av grekerna 

• Introducerade romarna 
för urbanismen. Ex. 
handel och industrier. 

• 509 f.kr etruskerna intar 
Rom besegras efter 
endast några år av 
romarna, legenden om 
etruskernas prins. 
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Den romerska republiken 509-31 f.kr 

Republikens styre 
• Medborgare i republiken med rösträtt 

– Patricier: adelsmän, rika landägare som hade makten. 
Dominerade ekonomi, militär och rätten.  

– Plebejerna: den ”breda massan”, hade delvis rösträtt men fick 
inte tillträda högre civila eller religiösa poster. Fick inte gifta in 
sig i patriciernas familjer men bedrev handel med dem. Bönder, 
köpmän 

• två konsuler valdes årligen av senaten, endast patricier 
kunde väljas. Konsulerna hade högsta makten i republiken 
och var krigsförare i krig samtidigt som de styrde statens 
ekonomi. Vid eventuella kristider kunde en ämbetsman 
väljas ut till diktator och styra enväldigt men högst i sex 
månader. 

 



Den romerska republiken 509-31 f.kr 

Konsuler, valdes av senaten 
Senaten, 300 rådmän för 
konsulerna, ämbetsmän utvalda att 
sitta i senaten resten av livet. 
Endast för patricier. Hade mer makt 
än folkförsamlingen. Kunde tekniskt 
inte stifta lagar men gav förslag som 
oftast verkställdes.  
Ämbetsmän, inom juridik, finans 
osv. 
Folkförsamling, comitia beslutande, 
contio diskuterande. Medborgarna 
fick välja representanter till 
folkförsamlingen där alla romerska 
medborgare hade rösträtt.  
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Den romerska republiken 509-31 f.kr 

• 494 ojämställdheten mellan patricierna och 
plebejerna leder till en konflikt. Strejk från armén. 
Folktribunerna får vetorätt. 

• ca 450 tillsätts en tiomannakomission med 
uppdrag att skriva ner de romerska lagarna (de 
tolv tavlornas lag). 

• 367, Plebejerna går segrande ur klasskonflikten 
och licinisk-sextiska lagarna antas vilket bl.a. 
innebär att en av konsulerna ska vara plebej. 
Nobiliteten= den nya överklassen när skillnader 
mellan patricier och plebejer inte är lika stora. 

 
 



Den romerska republiken 509-31 f.kr 

Patroner och klienter 
 

• Plebejerna hade  rösträtt  till viss del och deras röster var mycket 
eftertraktade i folkförsamlingen.   

• Patroner, högre uppsatt medborgare som ger skydd till klienten, 
ofta i form av rättsskydd, och får militärt och politiskt stöd.   

• Klienter är mer eller mindre fria medborgare som ger sitt stöd i 
utbyte av beskydd av den högre uppsatta patriciern.  

• Genom att patronen utför välgärningar mot klienten sätts den i en 
tacksamhetsskuld och patronen får då en anhängare (röster) i 
gengäld. Klient- och patronförhållande kunde gå i arv och var 
främst stort under den senare tiden av republiken. Många 
klienter= mer makt. 

• Patron- och klientsystem i vår tid: maffian (beskyddarverksamhet 
etc.), Kroatien 1991-95 ( ¼ av invånarna i en stat krigsveteraner).  
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Den romerska republiken 509-31 f.kr 

Republiken expanderar 
• Mellan år 340 och 270 expanderade 

Rom med hjälp av politisk- och 
militärisk skicklighet. Etruskerna blev 
bundsförvanter utan strid, det 
latinska förbundet upplöstes och 
staterna fördes samman med den 
romerska republiken.  

• Den italienska halvön tas över runt 
270 då romarna erövrar de sista 
grekiska kolonierna i söder. Grekerna 
tog hjälp av Pyrrhus, pyrrhusseger. 

• Efter att ha tagit kontrollen över den 
italienska halvön vänder romarna 
blicken mot Sicilien där de stöter på 
kolonisterna från Kartago.  
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Den romerska republiken 509-31 f.kr 

Puniska krigen  

Kartago och Rom hamnade efter att ha varit 
allierade (handelsavtal) i en serie konflikter med 
varandra.  

mellan 264-146 fördes tre krig som tillsammans 
kallas de puniska krigen. 



Den romerska republiken 509-31 f.kr 

Det första puniska kriget 
• 264-241, utkämpades till 

stor del på Sicilien. 
• Medförde att romarna 

utvecklade en effektiv flotta 
och vid slaget vid Egadiska 
öarna vinner romarna en 
avgörande seger. 

• Kartago lämnar Sicilien som 
blir romarnas första provins. 
Några år senare tar romarna 
även över Sardinien och 
Korsika.  



Den romerska republiken 509-31 f.kr 

Det andra puniska kriget 
• 218-201, kartagerna sänder generalen Hannibal att 

strida mot romarna efter att de har lagt sig i deras 
handelsintressen på den pyreneiska halvön. 

• Tågar över Alperna, i Cannae 216 vinner Hannibal 
Kartaghos största seger där det sägs att de flesta av 
de romerska soldater stupade. 

• Romerska generalen Scipio leder motattacken och 
tar över Kartagho Nova i Spanien.  

• 202, i närheten av den kartagiska staden Zama 
utspelas det sista slaget där romarna står som 
segrare och Kartago tvingas överge sina utländska 
landområden. 
 
 



Den romerska republiken 509-31 f.kr 

Det tredje puniska kriget 
• 149-146, Kartagerna angriper 

Numidien i norra Afrika som är 
allierade med Rom. 

• Romarna intar Kartagho då de 
vägrat att upplösa sitt 
stadsterritorium. Belägringen 
slutar i att staden förstörs och 
puniska krigen når sitt slut 146 
f.kr ”För övrigt anser jag att 
Kartago bör förstöras” Cato 

• Efter de puniska krigen har 
republiken expanderat ytterligare 
och börjar att röra sig österut mot 
Makedonien och Grekland. 
Spelade ut staterna mot 
varandra.  
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Den romerska republiken 509-31 f.kr 

Romerska armén 
 
Under de puniska krigen, men kanske främst efter dem, utvecklas den 
romerska armén. 
 
• Till en början var det bara medborgare som fick vara soldater i armén. 

De var värnpliktiga och fick själva se till att ha vapen och utrustning. 
• 133-31 f.kr kallas senrepubliken och under denna period började man 

låta egendomslösa strida i armén. Staten var tvungna tillhandhålla 
utrustning och man hade även infört lön för legionärerna (soldater i 
en romersk legion). Ca 107 f.kr skapas en yrkesarmé av Gaius Marius  

• ”om det finns någon ras som är kapabel att ändra sina vanor och ta 
efter goda exempel, så är det romarna” grekiska historikern Pylobios 
(ca 150 f.kr)   

• Tog efter andra med mer erfarenhet: Spanjorernas svärd (gladius) 
Gallernas brynjor, Grekernas kastmaskiner.  



Den romerska republiken 509-31 f.kr 

• Fältherren blir viktigare 
för soldaterna än 
senaten och 
folkförsamlingen. Kunde 
leda till  att enskilda  
fältherrar frestades att 
utmana  makten i Rom.  

• Fältherrarnas ökade 
makt bli en orsak till att 
republiken går över till 
kejsardöme. 

 



Den romerska republiken 509-31 f.kr 

Republikens slut 
• Bröderna Tiberuis och Gaius Gracchus, 

folktribuner. Jordutdelningsprogram: ville dela 
ut beslagtagen mark till egendomslösa 
medborgare. Gick emot senaten, blev 
mördade. 

• Gaius Marius, rekryterade landlösa till armen 
med löftet att de skulle få mark. När 
uppdraget var utfört struntade senaten i 
löftet. Soldaterna litade inte mer på staten 
och senaten utan sina befäl. 

• Det stora bundsförvantskriget 91-88 f.kr:  
mellan republikens bundsförvanter och 
staten,  tvungna att bidra ekonomiskt och 
med militär, krävde romerskt medborgarskap i 
gengäld. Politisk seger för bundsförvanterna. 
 

 

 
 



Den romerska republiken 509-31 f.kr 

• Ceasar, Crassus och Pompejus bildar det 
första triumviraret (tre allierade) som var 
mycket framgångsrika i strider. Alliansen 
bryts senare, Crassus alvider, Ceasars 
dotter som är gift med Pompejus avlider 
och kritik väcks mot Ceasars krig i Gallien. 

• Inbördeskrig bryter ut mellan Ceasar och 
senaten. Med Ceasar som segrare i krigen 
utnämner han sig själv till diktator på 
livstid. Senatorerna var starkt emot detta 
och bildar en konspiration och mördar 
Ceasar 44 f.kr.  

• Ceasars död blir startskottet på ett nytt 
inbördeskrig mellan Ceasars mördare och 
hans närmsta män (Marcus Antonius, 
Lepidus och Octavianus). Octavianus, 
adoptivson till Ceasar blir romarrikets 
första kejsare efter stridigheter inom 
alliansen. Känd med namnet Augustus. 
 
 
 



Det romerska kejsardömet  

• Kejsardömet Rom är indelat i två 
delar grundade på hur styret såg ut. 
Principatet (31f.kr-284e.kr) och 
Dominatet (284-476 e.kr).  

Principatet 
• Augustus utnämnde sig aldrig till 

kejsare utan kallade sig princeps 
”förste medborgare”.  

• Pax romana: Augustus satsade på att 
gynna staten och inte sig själv, 
prioriterar stabilitet, armén fokuserar 
på försvar istället för anfall. Leder till 
stabilitet i riket och rom blomstrar.  

• Efter Augustus död följde en tid av 
instabilitet. De fyra kejsarna som 
efterträdde Augustus har alla på ett 
eller annat vis ansetts vara galna. 



Det romerska kejsardömet 

De galna kejsarna 
 

• Tiberius, (14-37e.kr) Augustus adoptivson, ansågs vara 
tråkig. När modern dog blev han paranoid. Införde 
majestätprocesser: den som talade illa om kejsaren ställdes 
inför rätta och dagligen avrättades människor. Beordrade att 
hans offer skulle hållas vid liv länge så att de kunde utsättas 
för mer plågor, ”till och med döden är rädd för Tiberius” 

• Caligula, (37-41 e.kr) Son till Germanicus Roms mest 
populära fältherre. Caligula: betyder lilla stöveln, 
adopterades av Tiberius. Rykten att han kvävde honom med 
en kudde för att han inte dog tillräckligt fort. Kejsare vid 
24år populär till en början och anordnade gladiatorspel och 
skänkte pengar till folket. Började tro att han var gudomlig 
eftersom han ville ha en gudomlig arvinge trodde han att 
hans närmsta släkting skulle ge honom en. Hade ett 
förhållande med sin syster. 

• Sinnessjuk efter sjukdom år 37. ”Hugg så att han känner att 
han dör”. Älskade sin häst så mycket att han bjöd den på 
middag och, ville utnämna den till medlem i senaten. Blev 
mördad år 41 av sin egen livvakt. 

 



Det romerska kejsardömet 

• Claudius, (41-54 e.kr), till och med hans mor ansåg att han 
var en idiot. Blir utnämnd till kejsare eftersom han är den 
enda överlevande arvingen i kejsarfamiljen vid Caligulas död. 
Hånades av folket, gifte sig med en kvinna som var otrogen 
och avrättades gifte då om sig med sin döde brors dotter 
Agrippina. Hon hade sedan tidigare en son vid namn Nero 
och efter att ha övertalat Claudius att göra honom till sin 
arvinge förgiftade Agrippina Claudius. 

• Nero, (54-68 e.kr) Blev kejsare vid 17års ålder, makten börjar 
efter några år stiga honom åt huvudet. Det sägs att han 
förklädde sig vid skymningen och misshandlade oskyldiga 
medborgare i Rom. Gifte sig tre gånger och dödade två av 
sina fruar.  

• Vid en brand 64 e.kr förstördes en stor del av Rom och Nero 
lät bygga ett stort palats på en del av ytan. Ryktades att han 
själv anlade branden. Neros slösande gjorde att roms 
ekonomi stod på ruinens brant. Senaten beslöt att han skulle 
avrättas men han tog själv livet av sig år 68. Nero var barnlös 
och efter hans död dog släktledet från Ceasar och Augustus 
ut.   



Källkritiksövning 

Kursmål i historia, undervisningen i kursen ska behandla följande 
centrala innehåll:  
 
• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska 

konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök 
att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv 
utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön 
och sexualitet. 

• Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags 
källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder. 

 
Läs den utvalda delen om Caligula och utgå sedan från punkterna till 
höger  för att  analysera texten. Hur ser  Suetonius beskrivning av 
Caligula ut i ett källkritiskt perspektiv?  
 
Använd dig av exempel ur texten när du analyserar källan. För att 
kunna genomföra uppgiften måste du leta reda på fakta om 
författaren  exempelvis för att kunna bestämma  källans äkthet. Glöm 
inte att vara kritisk även mot dessa källor! 
 
Antal sidor 1-4 A4, ni kommer att få viss lektionstid att arbeta med 
uppgiften som sedan ska lämnas in skriftligt ett datum vi tillsammans 
kommer överrens om.   

Att tänka på: 
• Äkthet: är källan trovärdig? Vem står 

bakom källan? 
• Närhet i tid: hur långt är det emellan 

händelsen och nerskriften av den? 
• Beroende: bygger informationen i källan 

på en annan källa? Tradering= när 
informationen förts vidare i flera led t.ex. i 
tidningar. 

• Tendens: Är materialet vinklat, tar parti 
för en viss åsikt eller är överdriven? 

 



Det romerska kejsardömet 

• Principatet, det tidiga romerska kejsardömet. Augustus 
kallade sig priceps, ”den första medborgaren”. Senaten 
fanns kvar under principatet men kejsaren var en 
självhärskare. 

• Unden Kejsare Augustus rådde en tid av inre fred i 
romarriket. Med militära medel fortsatte riket utvidgas 
under ca 100år. Militärtrupper stationerades ständigt vid 
rikets gränsområden. Riddare ur högre samhällsskikt (ofta 
statsmän) anlitades som militära ledare för de som tagit 
värvning.  

• Den stabila tiden i romarriket gjorde att staten blomstrade 
och utvecklade en ekonomisk och social trygghet, vilket är 
en av anledningarna till att Rom överlevde de instabila åren 
som följde efter Augustus död. 

 
 

 
 



Det romerska kejsardömet 

• Flaviska ätten, var kejsare mellan 69-96 
e.kr. utmärkte sig på slagfältet men också 
genom sina byggnader. Den mest kända: 
Colosseum.  

• Kejsaren Titus startade krig mot judarna i 
Judæa som ledde till Diasporan, Judarnas 
uttåg ur sitt land. Början på flera sekels 
judeförföljelser? 

• Förändring i statsskicket: kejsarna under 
principatet gav mindre och mindre makt 
till folket, de sista uppgifterna om 
folkförsamlingar var i slutet av Tiberius 
regeringstid (14-37). Senaten fanns kvar 
men hade inte samma makt som tidigare, 
fungerade mer som hejarklack åt kejsaren.  



Det romerska kejsardömet 

• Mänskliga faktorn: en viktig orsak till 
romarrikets tillstånd. Romerska statssystemet 
beroende av vem som har störst makt: en dåligt 
ledare = dålig period för riket, en bra ledare = 
en bra period. Om fler bra ledare efterträdde 
varandra så gynnade det självklart Rom.  

• Adoptivkejsarna, ”de fem goda kejsarna”. 
Adoption var ett sätt att få en kompetent man 
på tronen, genom att adoptera står denne i 
tronföljden.  

• Kejsarna styrde riket balanserat vilket ledde till 
färre inre konflikter, kunde fokusera på yttre hot 
och expansion av riket. 

 
 



Det romerska kejsardömet 

Romerska imperiets guldålder 96-180 
• Romerska staden och imperiet blomstrar 

under adoptivkejsarnas tid. Stabiliteten i 
riket leder till utveckling ekonomiskt och 
socialt. 

• Fler av kejsarna utmärkte sig också i krig, då 
majoriteten av krigen slutade med vinst till 
romarna expanderas imperiet ytterligare. 

• År 122 började man bygga Hadrianus mur i 
England. Kejsare Hadrianus bestämde sig 
för att sluta expandera och fokusera på att 
hålla ihop det stora riket, muren i England 
är rikets norra gräns och skulle vara skydd 
bl.a. de brittiska kelterna. 
 



Det romerska kejsardömet 
Romerska imperiets guldålder 
 
• Den romerska armén utvecklas från att vara en mobil enhet till en mer defensiv 

styrka. Genom att placera ut murar och fort ökades den defensiva krigföringen. 
• Till följd av detta skapades nya vägsystem och äldre vägar förbättrades för att 

man skulle kunna förse forten med varor och ge förstärkning vid eventuella 
anfall. 

• Redan under Claudius regeringstid skapades en byråkrati i imperiet, Hadrianus 
organiserade och effektiviserade byråkratin. Administrativa departement bildas 
och civila och militära tjänster behandlas var för sig. Detta leder till ett 
effektivare styre av imperiet och gav kejsaren mer makt som byråkratins 
överhuvud. 

• Staden Rom och provinsernas välstånd förbättras under adoptivkejsarnas styre. 
Rom hade mellan 500-750 000 invånare och brand och brottslighet var vanligt 
förekommande. Hygienen i staden var också ett stort problem. Genom 
stadsplanering och nybyggen förbättrades situationen för stadens invånare. 

• Rom växte så stort att invånarna fick svårt att skaffa mat, kejsarna försåg dem 
då med bröd olja och vin vilket bara ökade invånarnas stöd.  



Det romerska kejsardömet 

• Provinserna, bedrev 
mycket handel som 
utökades under guldåren. 
Främst inom imperiet 
med också utanför. 
Storbritanniens 
ylleindustri sägs ha sin 
start under denna tid.  

• Industrier skapades i 
provinsernas städer och 
under adoptivkejsarnas 
tid blir imperiet en 
gemensam ekonomisk, 
kulturell och politisk värld 



Det romerska kejsardömet 

• Marcus Aurelius, den sista av adoptivkejsarna. 
Känd från Gladiator, hade stora framgångar i 
krig. Vid sin död efterträdde sonen Commodus 
tronen, blir början på slutet. Folket älskade 
honom för att han gav dem gladiatorspel statens 
pengar gick åt att köpa folkets stöd ekonomin 
försämrades kraftigt. Blev till slut mördad men 
ekonomin blev ett stående problem en tid 
framöver. 

• 200-talets stora kris,  militärt motstånd utifrån 
är en av orsakerna till krisen. Administrativa 
systemet i kris, betalning från provinsstäderna 
uteblev, ett misslyckat försök till kontrollerad 
inflation leder till en kollaps i myntsystemet. 
Aurelianus blir till slut den kejsare som åter enar 
imperiet och ändra försvarstaktiken, började 
bygga befästa städer.  



Det romerska kejsardömet 

• Dominatet, det senare romerska kejsardömet. Kejsaren antog titeln 
Dominus et deus, ”härskare och gud”. Tidigare hade kejsarna till viss del 
försökt få befolkningen och senaten att tro att republiken fortfarande levde, 
under dominatet gjorde man tvärtom. Senaten utfasades och man tillsatte 
en tjänstemannakår, mer makt tillföll kejsaren som mer och mer började ses 
som en gud. 

• Diocletanius, reformerade den romerska staten på flera punkter. Ett styre 
med fyra personer upprättades, Rom delades in i öst och väst, två 
huvudkejsare (titel: Augustus) och två hjälparkejsare (titel: Ceasar).  

Reformerna 
• Inflationen, romarna trodde att andelen ädelmetall i mynten var orsaken till 

inflationen, skapade nya mynt med en högre procent. Men fler mynt= 
inflation, romarna blev sedan tvungna att betala skatt i natura, inflationen 
avstannade men det var negativt för den ekonomiska tillväxten. 

• Provinserna, delades in i mindre områden som fick en stathållare, till 
dennes skulle skatten betalas in. Leder till mindre frihet för folket. Början till 
det feodala samhället i Europa. 
 
 



Det romerska kejsardömet 

• Professionalisering och specialisering, 
Romerska staten var sedan tidigare 
byråkratisk men någon kompetens 
behövdes inte för att få en post. 
Patricier gjorde värnplikt och blev 
automatiskt befäl i armén, sattes 
stopp för. Det gick inte att få en plats 
som befäl tack vare faderns ställning i 
senaten längre utan kompetens 
krävdes. 

• Efter genomförande av reformerna 
när Rom åter igen var fungerande 
gjorde Diocletianus något ovanligt, 
han avgick när han trodde att han 
hade skapat en stat som var stark med 
ett starkt styrsystem.  



Det romerska kejsardömet 

Kristendomens framfart 
• Under samma tid som kejsardömet växter kristendomen fram. Till 

en början sågs det som en judisk sekt som försökte överföra Jesus 
läror till den ortodoxa judiska tron. Blir sedan en enskild religion, 
de första hedniska personerna som konverterade var mest kvinnor 
i högre samhällsklasser som hjälpte till att sprida tron. 

• Jesus sa till sina lärjungar att de skulle sprida hans ord över hela 
världen, det skulle vara en universell tro. Romarna såg sitt 
imperium som universellt och den likheten tog de kristna till vara 
på. Om alla vägar leder till Rom så leder de även ut till provinserna. 

• Till en början missförstod många hedniska romare Kristendomen, 
nattvarden sågs som utövande av kannibalism. (Jesus kött och 
blod) 

• Förföljning av kristna förbjöds under Kejsare Trajanus styre, de 
skulle få leva i fred trots att de enligt kejsaren var en abnormitet. 
Romarna blev mer och mer vana vid att ha kristna omkring sig och 
när kejsaren Konstatin dog var han den första kejsaren som 
konverterat till kristendomen. 385 blir kristendomen statsreligion 
och den enda tillåtna i romarriket. 



Det romerska kejsardömet 

• Kejsare Konstantin var inte den som gjorde kristendomen 
till statsreligion i Rom men han förbättrade situationen för 
de kristna och gjorde religionen laglig i riket. Vissa sa att 
han hjälpte de kristna för att ha en fördel i en pågående 
politisk maktkamp, andra menar att han helt enkelt var en 
from kristen. Söndagar blev en arbetsfri dag, korsfästelse 
förbjöds och flera kyrkor byggdes i riket.  

• Under Konstantin föll tetrarkiska systemet och han var 
ensam kejsare från 324. Konstantin gjorde om riket från 
grunden, när ekonomin stabiliserats kunden man åter igen 
betala med mynt.   

• Kejsarna var inte lika ofta födda i rom  som tidigare och 
staden var inte längre den självklara mittpunkten för 
imperiet. Huvudstaden flyttades från Rom till 
Konstantinopel (idag Istanbul, Turkiet) är en del i att 
romarriket delades in i öst och väst. 





Det romerska kejsardömet 

• Den slutliga uppdelningen av riket, 395 e.kr möjliga orsaker: 
hade delats upp flera gånger tidigare, kristnandet, 
huvudstaden flyttas, två olika kulturer. 

• De dominerande kulturerna: latinska och grekiska. I den östra 
delen dominerade grekiskan kulturellt och språkligt, 
kristendomen hade spritt sig mer i öst, Bysan lever kvar till 
1400-talet. Västromerska riket, Latinskt språk och kultur. Rom 
förlorade land till invaderande och revolterande folkslag, 
provinserna styrdes allt mer av de lokala generalerna, 
ekonomiska problem i staten leder till fler interna konflikter. 

• 476 e.kr Germanerna erövrade Rom, avsatte den romerska 
kejsaren och utnämnde sig till kung. Många faktorer spelade in 
i rikets fall, ekonomiska, ständigt hot utifrån bl.a. 
Germanernas erövrande av Rom ses som slutpunkten för 
Romerska riket.  
 
 

 





Slaget i Teutoburgerskogen  

• Bakgrund: år 9 e.kr, romarriket 
på väg mot sin höjdpunkt 
(guldåren 96-180), riket 
expanderar och enas efter 
flera år av inbördes krig under 
kejsare Augustus.  

• Under Ceasars tid har floden 
Rhen fungerat som rikets 
nordvästra gräns, Augustus 
bestämmer sig för att utveckla 
en provins i Germanien. 
Guvernören Varus skickas för 
att utveckla den nya 
provinsen. 



Slaget i Teutoburgerskogen 

• År 9, Varus och hans tre legioner är på väg från sitt sommarläger till 
vinterlägret i närheten av Rhen när han får rapporter om ett uppror bland 
de lokala stammarna. Vill agera snabbt och med överraskningstaktiken, 
legionerna måste marschera genom okänt område, Teutoburgerskogen. 

• Arminius, german skickades som barn till Rom utbildades i militären och 
ledde de beridna germanska hjälptrupperna. Kände till området och ledde 
legionerna in i skogen, in i ett bakhåll. Regnoväder gjorde det svårt för 
romarna att inta stridsformationer. 

• Slaget var egentligen fler bakhåll och sammandrabbningar. Romarna 
lyckas ta sig ur skogen och på öppna ytor är armén betydligt överlägsen. 
Då deras förnödenheter är slut måste de bege sig in i skogen igen för att 
ta sig till romerska områden. Nyheterna om striden sprider sig och andra 
germanska grupper ansluter sig. Arminius förutser romarnas nästa drag 
och planerar ett stort bakhåll, urartas till ett blodbad. Varus och hans 
närmsta män begår självmord, få romare klarades sig levande ur striden.  
 



Slaget i Teutoburgerskogen 

• Förlusten i Teutoburgerskogen blev ett hårt 
slag för Kejsare Augustus, tre legioner 
dödas och siffrorna 17,18 och 19 anses vara 
otursnummer efter att ha varit legionernas 
nummer. Bygger fort längs Rhen och 
rekommenderar att efterföljande kejsare 
ska ha kvar floden som rikets gräns. 

• Det romerska riket begav sig tillbaka till väst 
och försökte inte ta över Germanien igen 
som under romarrikets tid aldrig blev en 
provins. 

 



Uppgift, Teutoburgerskogen 

”Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå 

nutiden och för att ge perspektiv på framtiden” 

Gruppuppgift, Ni ska tillsammans undersöka och jämföra 
Gallien (Frankrike) och Germanien (Tyskland). Leta fram 
skillnader och likheter länderna emellan. Ni ska sedan 
tillsammans berätta för resten av klassen vad ni har kommit 
fram till. Till hjälp har ni era datorer och frågorna nedan: 

• Hur har slaget påverkat länderna som finns i områdena idag? 

• Vilka skillnader finns, språkliga, kulturella, sociala etc. 

• Finns det några likheter i länderna? 

 



Uppgift, Teutoburgerskogen 

Exempel 
Sverige vs Finland 
Historia: Finland tillhörde  från 
1150-talet Sverige mer eller 
mindre. Främst under 
stormaktstiden i Sverige 
(medeltiden) då hela Finland 
tillhörde riket. Trots att de 
under så lång tid varit under 
inflytande av svenskarna så 
skiljer sig länderna sig åt på 
många punkter. 



Uppgift, Teutoburgerskogen 

Exempel 
• Skillnader: 
 Språk: svenska:   
indoeuropeiskt, germanskt, 
Finska: Uraliskt, finsk-ugriskt 
Styre: Sverige: Monarki 
Finland: Parlamentarisk 
republik 
Socialt: bastukulturen, 
skolan  

 
• Likheter: 
Postlådorna är gula (röda i 
NO och DK) 
Liknadana 
registreringsskyltar på 
bilarna, tre bokstäver och 
tre siffror 
Vigselringen bärs på 
vänsterhanden (höger i NO 
och DK) 
Vodkabältet 

 



Att leva i Romarriket 

Gladiatorspel 

Gladiatorerna var ofta slavar, brottslingar 
men några få som anmält sig frivilligt. Blev 
dåtidens hjältar, klarade man sig i tre år fick 
man chansen att bli frigiven. Hade tränare 
som lärde dem att slåss så att de inte gav 
motståndaren livshotande skador, sjukvård, 
speciell mat.  

Ca 500 000 man tros ha dött under 
gladiatorspel 438 förbjöds spelen. Hittat 
märken efter lejontänder på kvarlevor, i som 
pausunderhållning kunde brottslingar 
avrättas genom att bli ätna av rovdjur.  



Att leva i Romarriket 

Arkitektur: trångbodda, byggde hus 
på höjden, upp till fem, sex våningar. 
Uppfinnandet av betong en 
förutsättning, långt ifrån alla 
byggnader byggdes med betong, 
många kollapsade. Idag är det lyxigt 
att bo högst upp, under romarriket 
var det tvärtom. Domus, de rikas 
hem. 
Eldningsförbud.  
Kloaksystem, börjades byggas redan 
500f.kr ”vattenklossetter” i Pompeji 
144st i Rom. 
 



Att leva i Romarriket 

Sociala livet: Många romare var bönder ca 90% bodde 
ute på landet. Beroende av dagsljus, uppe med solen. 
Daglönare i staden, svårt att få bostad utan fast 
inkomst, sovsalar och pensionat. 
Kunde inte laga mat i bostaden, många åt på krogar 
eller handlade mat av kringvandrande försäljare. 
Matutdelning till romarna.  
Romerska baden, en viktig del av vardagliga kulturen.  
Praktfullt byggda, billigt inträde, socialt umgänge. Bra 
för hygienen eller en smittohärd? Romarna trodde att 
det var renande, personen med ex. magsjukdomar 
skulle bada för att må bättre. Fördelarna vägde troligen 
över nackdelarna. 
 
 

 


