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Gladiatorer
I Tjek på historien kan du
læse om vigtige personer fra
både Danmark og andre lande.

Du kan læse om deres liv og handlinger
og om den tid, de levede i.

Og du får at vide, hvordan de var med til at forandre verden.

For mange år siden kæmpede gladiatorerne mod hinanden i Romerriget.

Romerriget var et kæmpestort rige, der eksisterede for flere hundrede år siden.

Romerne kunne godt lide underholdning, og bedst var gladiatorkampe, 
hvor to mænd kæmpede til døden.

I denne bog kan du læse om gladiatorerne og kampene. Men du kan også
læse om Romerriget. Hvordan det blev styret, hvad man lavede, og hvorfor
man siger, at alle veje fører til Rom.

Bøgerne i Tjek på historien kan bruges til historieundervisningen i de yngste
klasser, men de er også oplagte at bruge til emnearbejder og faglig læsning.
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De to mænd stod foran kejseren og

råbte: ”Vi, der skal dø, hilser dig, 

kejser!” Kejseren nikkede til de to

mænd. Kampen kunne begynde ...

De to mænd cirklede om hinanden.

Publikum begyndte at pifte. 

Der skete for lidt, syntes de. Så slog

den ene af mændene ud mod den

anden med sit sværd. Jublen brød løs

på tilskuerpladserne. Endelig skete

der noget. Gladiatorerne var begyndt

deres kamp på liv og død.

Fortællingen om kampen er opdigtet,

men den kunne have været sand. 

For 2.000 år siden foregik der mange

gladiatorkampe i Romerriget. 

Gladiatorerne kæmpede ofte med livet

som indsats. Imens jublede romerne på

tilskuerpladserne. Jo voldsommere det

gik for sig, jo mere steg jublen. I dag 

kan det virke mærkeligt. Men dengang

var det helt normalt.

Gladiatorkampene var meget populære i

Romerriget. Der var også andre former

for underholdning. Men intet var mere

populært end en god kamp mellem gla-

diatorer – og allerhelst: Kamp til døden!
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Til døden

Romerriget bestod fra år 753 f.v.t. til år
476 e.v.t. Det har sit navn efter byen Rom
i Italien. Rom var centrum i riget. Romer-
riget omfattede det meste af Europa, 
det nordlige Afrika og en del af Asien.

Gladiatormosaik, hvor man kan se gladiatorer og dommeren.



I denne bog kan du læse om gladiator-

kampenes historie, og du kan læse

om, hvordan kampene foregik, og

hvem der kæmpede. 

Du kan også læse om Romerrigets 

historie, samfund og dagligdag –

dengang man kunne gå i Colosseum

og se mennesker blive dræbt for 

underholdningens skyld.
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Relief med halshugget gladiator.

Gladiatorhjelm.




