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ROMERNE I SPANIEN 

Kapitel 1 

Cartagenas oprindelse 

Den historiske baggrund for romernes invasion i 
Spanien 
Kysterne Cartagena og Mazarrón var yderst eftertragtet i 
oldtiden på grund af deres vigtige forekomster af bly, sølv, 
zink og andre mineraler. Allerede fra det VIII. årh. f. Kr. 
handlede de med mineraler med fønikerne. 
 De to stormagter i Middelhavsområdet var romerne og 
kartaginienserne. De prøvede at dele overherredømmet og 
afgrænse deres respektive indflydelsesområder, men det 
kom til en konfrontation på grund af Messina, det østligste 
punkt på Sicilien.  

Efter Den første Puniske Krig mistede kartaginienserne 
øen Sicilien, der var deres vigtigste område. 
Konsekvenserne var byrdefulde for taberen Carthago, der 
blev tvunget til at betale 3200 talents i sølv og at overgive 
Sicilien og Sardinien til romerne. 

Under den første puniske krig var den eneste ubesejrede i 
konfrontationen med romerne Amilcar Barca (Hannibals 
far). Derfor drog han til den iberiske halvø for at skabe et 
personligt domæne, der blev behersket af familien Barca og 
ikke var under tilsyn af senatet i Carthago. Han indtog 
kysterne Cartagena og Mazarrón i 227 f. Kr. og fik kontrol 
over de rige miner i den sydøstlige del af den iberiske halvø. 

De fortsatte med at erobre store dele af halvøen, idet de 
fulgte den fønikiske handelstradition, der var relateret til 
sydkysten og de rige områder med værdifulde metaller 



hovedsagelig sølv og andre råmaterialer som bly, esparto, 
saltet fisk osv. 

Den dominante familie Barca allierede sig med de gamle  
fønikiske kolonier og underkastede med magt de indfødte 
stammer ved at installere en fast punisk hær. De begyndte 
den politiske udvikling og grundlagde nye byer, som sikrede 
dem strategiske punkter.  

Erobringen foregik i to faser, hvor den første blev ledet af 
Amilcar Barca (Hamilcar), hvor han foretog en hurtig 
ekspansion gennem Guadalquivir dalen (Turdetania). Det 
sluttede med et nederlag, hvor han døde i et slag nær det 
moderne Elche i 220 f. Kr. mod en koalition af indfødte 
stammer, som han prøvede at underkue. 

Qart Hadast, punisk by  
Den anden fase blev ledet af general Amilcar Barcas søn den 
kartaginienske general Asdrúbal el Bello (Hasdrubal den 
smukke). Han underskrev en diplomatisk alliance i år 227 f. 
Kr. med det puniske herredømme, hvor han fik overdraget 
byen Mastia, som var i besiddelse af en af de bedste havne i 
det vestlige Middelhav. 

Her grundlagde han byen Qart-Hadast (Ny by), der var 
et symbolsk navn i forbindelse med det afrikanske 
Carthago. Den blev øjeblikkelig den puniske hovedstad på 
den Iberiske halvø og et spejlbillede af en afrikansk by. 

Qart-Hadast omringede han med en bymur og gjorde 
den til den vigtigste base for kartaginienserne i Spanien. 
Dermed fik han kontrol over et rigt område med salt og 
esparto græs, den vigtige sølvminedrift, der var af vital 
betydning til betaling af lejetropperne.  

Som følge af dette rejste der sig et nyt spændingsforhold 
mellem Roms og deres græske allieredes (Massalias) 
interesser. Men placeringen af den puniske by på det 
iberiske territorium var på plads, da en romersk 
ambassadør protesterede til Aníbal Barca (Hannibal) i 



Qart-Hadast, hvor der blev underskrevet en traktat, som 
begrænsede den puniske indflydelse langs floden Ebro.  

Den antikke by og dens bymur 
Det eneste sted, hvor man havde adgang til den antikke by 
fra landsiden, var mellem bakkerne San José og 
Despeñaperros.  

Bymuren havde et imponerende omfang og var bygget af 
to mure af sandkvadersten med fem meter imellem hver og 
pudset med hvid mørtel. Dets indre var delt af en serie 
tværgående mure, som havde en dobbelt funktion, hvor de 
for det første støttede og stabiliserede byggeriet og for det 
andet brugtes som område for garnisonen, når de skulle 
forsvare byen. Bymuren havde en rundgang og murtinder. 
Den modstod adskillige angreb fra fjendtlige tropper, uden 
de havde held med sig. 

Hovedformålet med at anlægge en by her var at bruge 
den som udgangspunkt til at erobre Hispania (Spanien). 

Hannibals erobring 
Carthago var så forarmet, at de end ikke kunne betale deres 
opløste militære armé, og det resulterede i lejesoldaternes 
krig, som forværrede Carthagos dårlige økonomiske 
situation og hindrede byens genrejsning.  

Derfor forlod Aníbal Barca (Hannibal) Qart-Hadast i 
foråret 218 f. Kr., idet han efterlod en reduceret garnison på 
1.000 mand, der var understøttet af en flåde på ca. 40 skibe.  
Han drog til Saguntum, en stor og velstående by i det 
sydøstlige Spanien, som tog parti for de lokale græske 
kolonister og Rom mod Carthago. Han angreb og ødelagde 
byens forsvar. Saguntumerne vendte sig mod Rom for at få 
hjælp, men den kom aldrig. Efter otte måneders belejring 
faldt Saguntums sidste forsvarsværker, og de var endelig 
besejret.  



Da Hannibal nu havde en base, hvorfra han kunne 
supplere sine styrker med mad og ekstra tropper, begyndte 
Den anden Puniske Krig.  

Han gik over alperne med sin hær og krigselefanter og 
ned i Italien, hvor han gik fra sejr til sejr i adskillige år, men 
da han ikke kunne få nye forsyninger til sin hær, vendte 
krigslykke lidt efter lidt.  

Den romerske erobring  

Scipio, den italienske hærchef  
De legendariske mineralrigdomme og mineralforekomster i 
Sierra Minera de Cartagena og Mazarrón havde utvivlsomt 
stor interesse i Rom.  

Da romerne blev klar over kartaginiensernes 
betydningsfulde magt på den Iberiske halvø, sendte de 
adskillige hære under kontrol af brødrene Cneo og Publio 
Cornelio Escipión. De skulle afskære forsyninger af proviant 
og forstærkninger, som blev sendt til Aníbal (Hannibal) fra 
halvøen.  

Det første angreb på Qart-Hadast mislykkedes. Kort 
derefter blev de romerske generaler slået på flugt og myrdet 
af kartaginiensernes tropper.   

Da romerne ønskede at reducere kartaginiensernes 
herredøm-me på Iberia, sendte de i 211 f. Kr. den unge 
general, Publio Cornelio Escipión, der var søn og nevø af de 
forgående til at lede en ny hær.  

Scipio landede ved Ebros munding i 209 f. Kr., hvor han 
drev Hasdrubal Barca fra Baecula ved den øvre 
Guadalquivir. På det tidspunkt var alt syd for floden Ebro 
under kartaginiensisk kontrol, men de tre karthagenienske 
generaler Hasdrubal, Mago og Hasdrubal Giscos (Hannibals 
brødre) var optaget af revolter i Afrika.  



Han satte et frontalangreb ind, og med sit kavaleri 
bevægede han sig bag fjendens linier og omringede 
kartaginienserne og angreb dem i ryggen. Til trods for sin 
erobring formåede han ikke at hindre kartaginienserne i at 
marchere til Italien.  

Et par dage efter sejren over Hasdrubal Barca dukkede 
brødrene Mago og Hasdrubal Giscos op med deres hære, 
der var romernes talmæssige overlegne, derfor risikerede 
han at blive fanget mellem de tre hære, og det hindrede ham 
i at forfølge kartaginienserne.  

Han behandlede fanger og gidsler humant. Det 
bevirkede, at romerne mere fremstod som befriere end 
erobrere. Scipio var klar over, at Italien havde højeste 
prioritet, så han ikke kunne gøre sig håb om forstærkninger. 
I stedet for samarbejdede han med de lokale høvdinge for at 
få forsyninger og forstærke sin lille armé. 

Derefter drog han mod hovedstaden Qart-Hadast, hvor 
han planlagde et overraskelsesangreb.  

1. Escipión lagde sin lejr på bjerget tæt på byen 
(monte de Mercurio, vore dages Cabezo de los 
Moros) og belejrede byen. 

2. De første skærmydsler fandt sted i det flade 
område mellem byen og den romerske lejr, hvor 
kartaginienserne angreb med et ulige resultat, der 
endte med deres tilbagetog. 

3. Romernes angreb på murerne var heller ikke 
særlig  succesfuld med mange tab i den romerske hær. 

4. Derefter foretog Escipión et overraskelsesangreb 
fra  marsken, idet han benyttede sig af lagunens 
tidevand, som gjorde, at kommandostyrkerne var i 
stand til at bestige murerne uden modstand og gik fra 
murtinde til murtinde og åbnede dørene. 



5. Så snart dørene åbnede, undslap 
kartaginienserne i spredning, og den romerske hær 
gik hurtigt ind til el  Foro (forum) og indtog byen. 

6. Modstanden fra de sidste puniske gruppers 
koncentrerede sig om el Molinete og Cerro de la 
Concepción, men den øverstbefalende general 
Magon besluttede at overgive stedet samme dag. 

På denne måde ødelagde romerne en stor del af den  
kartaginiensiske strategi på Iberia, idet de eliminerede den 
vigtigste forsyningshavn og kontakten med den afrikanske 
hovedstad og kilden til de enorme sølvreserver.  

 

Carthago Nova 
Escipións erobring i 209 f. Kr. markerede begyndelsen til en 
ny tid i byens historie, men nu under romersk indflydelse. 
Fra nu af fik byen det latinske navn Carthago Nova, der var 
en oversættelse af det puniske navn. Men det puniske 
stadium havde efterladt sit præg på Carthago Novas 
udvikling, idet de havde arvet en by, der var omgivet af 
mure og med akrópolis, offentlig område som el ágora og 
religiøse bygninger.  

Carthago Nova blev placeret administrativt inden for 
Hispania Citerior, hvor den fik rang som municipium, der 
var den anden højeste rangklasse for en romersk koloniby. 
Rigdommene fra mineindustrien gjorde byen Carthago 
Nova til en af de mest blomstrende i det romerske Hispania 
indtil slutningen af det første århundrede, hvor industrien 
ikke længere var produktiv.  

Nu begyndte en ny fase af en lang og intens romanisering 
af italienere, der var tiltrukket af stedets rige minedrift og 
handelsaktiviteterne på havnen, som gjorde den til en af de 
vigtigste romerske byer i Hispania (Spanien).   



Byens nye status  
Octavian gav byen navnet Victrix Iulia NC til ære for Julio 
Cesar (Julius Cæsar) og Julio Cesar gav byen latinske 
rettigheder.  

I 44 f. Kr. blev Carthago Nova ophøjet til en romersk 
koloni og fik navnet Colonia Vrbs Iulia Nova Carthago 
(C.V.I.N.C). 

Latinske rettigheder var en borgerlig status, som 
romerne uddelte. Den lå mellem fuld romersk borgerskab 
og ikke-borgerskab og blev givet til folk fra Latium, en 
central region fra Vestitalien.  

De vigtigste latinske rettigheder var commercium, 
connubium, og ius migrationis. Commercium tillod 
latinerne at eje jord i enhver af de latinske byer og foretage 
retslig bindende kontrakter med deres borgere. Connubium 
tillod dem at indgå et lovformeligt ægteskab med en person 
med bopæl i andre latinske byer. Ius migrationis gav folk 
med latinsk status ret til at erhverve statsborgerskab i en 
anden latinsk stat ved at tage fast ophold der. Folk med 
latinsk ret var beskyttet af den romerske lov. 

Under Tiberius Cesar Augustos regeringstid blev den 
hovedstad i provinsen Tarragona. Tiberius Cesar Augusto, 
født Tiberius Claudius Nero (42 f. Kr. til 37 e. Kr.) var kejser 
fra 14 e. Kr. og til sin død. Han efterfulgte sin stedfar kejser 
Augusto. 

 

Carthago Novas finansielle baggrund 

Mineindustri 
De rige naturlige ressourcer fandt man i den sydøstlige del 
af halvøen. I bjergene var der mineindustri, hvor man ud-
vandt bly, jern og sølv og i mindre målestok kobber og  
 

 



Slaver, der arbejder i en mine 

guld. De vigtigste mineområder befandt sig i Gábor og Al-
magrera-Herrerias. I samme område udhuggede man 
marmor fra Filabres og vulkansk sten fra Cabo de Gata.  
 I minerne udgravede man mineralerne i underjordiske 
gallerier, som var oplyst af olielamper. I disse miner 
arbejdede slaverne med hakker, skovle, syle og deslige for at 
udvinde metallerne. Galleriernes vægge og loft 
understøttede de med brædder og forstærkede dem med 
sten. Inden de transporterede mineralerne, smeltede de 
dem til barrer for at lette transporten.  

Stenbrud – marmor og vulkansk sten 
I stenbrudene udvandt man marmorblokke og vulkansk 
sten ved at lave huller med hakker, syle, kiler eller brugte 
naturlige revner, hvorefter de vippede blokkene ud ved 
hjælp af en løftestang.  
 



 

Når blokkene var fjernet, skar eller huggede man dem til 
det, de i sidste ende var beregnet til. Det kunne være søjler, 
skulpturer, inskriptioner eller lignende. På den måde redu-
cerede man deres omfang og vægt og gjorde transporten let-
tere. 

De tunge marmorblokke eller stenblokke transporterede 
de i vogne trukket af okser til specielle skibe, der hed lapi-
dariae.  

Fiske og saltindustri    
En anden vigtig industri var fiskeri. Den væsentlige del af 
fangsten gik til saltede fisk, lage og farve. Især var saltede 
fisk en stor delikatesse.  

Salt udvandt man fra saltmarsken eller saltminerne i 
Cabo del Gata og Roquetas. I dette område lå der mange fa-
brikker, der lavede saltprodukter. 

Langs kysten fangede man pigsnegle og pulveriserede 
muslingeskallen til pulver, som man benyttede til purpur-
farve, der var romernes favoritfarve. De kostbareste farver 
blev eksporteret i krukker til Middelhavets hovedmarkeder.  

Disse ressourcer blev i stor stil udnyttet på romernes tid. 
Arbejdet blev hovedsagelig udført af slaver men til tider og-
så af lønnede arbejdere.  
    

Slaver 
De dårligste vilkår havde de slaver, som arbejdede i miner-
ne, stenbrudene eller opdyrkede markerne.  

Slaverne, som de brugte i handelen, administrationen el-
ler som tyende i hjemmene og lign. havde et bedre liv. De 
kunne være tjenestefolk, der tog sig af herskabets personlige 
fornødenheder, såsom at massere eller smøre deres husher-
re eller husfrue ind i velduftende olier, eller sætte kunstfær-



dige frisurer på husfruerne. De romerske damer i eliteklas-
sen gik meget op i deres frisure og personlige forplejning.  

Andre typer slaver var huslærere, eller dem, der arbejde-
de i deres herres forretning. 

De dygtigste blev frigivet, så deres tidligere ejer i stedet 
for blev deres arbejdsgiver.  

De frigivne folk producerede f. eks. keramik og udviklede 
dermed lokale værksteder som La Rumina (Mojácar).  
 

  
Qart Hadasts - Cartagenas placering på halvøen. 

 



1. Castillo de la Concepción, 
2. La colina de Vulcano, 
3. Aletes (San Jose), 
4. Monte Sacro (Hellig bjerg) ), 
5. Molinete, 
6. Mercuris, (Merkur) – (Cabezo de los Moros –  

 maurernes bjergtop). 

 

Carthago Novas placering  
Carthago Nova (Cartagena) er placeret på en halvø i en na-
turlig bugt i et meget kuperet terræn, der er omgivet af fem 
bakker, hvorimellem der kun er én åbning med adgang til 
hovedlandet. I indlandet var den omgivet af en stor salt la-
gune eller sumpet terræn (albufera), og på ydersiden skyl-
lede Middelhavet mod kysterne med en dobbelt skærmet 
bugt, der ligger i læ for vinden. 
 Cartagena ligger på den spanske sydøstkyst med front 
mod Afrika i en indadvendt havbugt. Vandet i bugten er ro-
ligt med mindre vinden blæser fra Afrika fra den ene eller 
anden side og bringer bølgerne i oprør. Når vinden kommer 
fra andre kanter er vandet i havnen smult, da den er omgi-
vet af land.  

Fra bunden af bugten hæver et bjerg sig som en halvø, 
hvorpå de grundlagde byen, som mod øst og syd er 
afgrænset af havet og mod vest og nord af en indsø. 
Byens centrum er lavtliggende. Den har en flad adgang med 
indsejling fra havet, mens den på de andre sider er omgivet 
af bakker. To af dem er høje og uvejsomme, og de tre andre 
er mindre.  

Den største er (1) Cerro de la Concepción i øst, der 
strækker sig ud mod havet, og på hvis top man anlagde el 
templo de Esculapio (senere Castillo de la Concepción, i dag 
museum).   

Mod vest ligger bakken (5) Cerro del Molinete. Det siges, 
at Asdrúbal byggede et pragtfuldt palads på dette sted.  



De tre andre bakker er mindre og omgiver byen mod nord.  
Bakke (2) hedder la Colina de Vulcano (Despeñaperros).  
Bakke (3) “San José” fik navnet Aletes efter manden, som 
fandt sølvminerne. Det fortælles, han blev 
guddommeliggjort.  
Bakke (4) Monte Sacro (det hellige bjerg).  
Bakke (6) hedder Tumulus Mercuris (Merkur) eller Cabezo 
de los Moros (maurernes bjergtop).  

Ved Molinete bakken skar en kanal fra lagunen gennem 
landstriben til havet og gav folk adgang til stranden. Man 
byggede en bro over kanalen, så man kunne transportere 
dyr, vogne og de ting, som var nødvendige på mark og land. 

Romerne kom til Hispania  
Da Scipio havde fået kontrollen over Hispania (Spanien), 
begyndte romerne at strømme til halvøen, hvor de 
grundlagde et omfattende netværk af byer, som fungerede 
som administrative centre, og som havde opsyn over de 
omgivende områder. Den romerske civilisation udsøgte 
hovedsageligt steder med gode kommunikationsmulig-
heder. Det kunne være søruter, sejlbare floder eller 
landruter. Nogle af disse byer fortsatte med at være befolket 
op til vore dage, andre blev forladt af forskellige grunde 
såsom Baelo Claudia, Itálica og Ilisi.  

Mange romerske byer var oprindelig meget gamle og var i 
forvejen grundlagt og beboet af fønikerne (omvandrende  
mellemhandlere) tartéssicos eller turdetanos. Andre 
anlagde romerne selv og byggede op fra grunden.  

Hovedstaden Rom udstak ens retningslinierne for den 
bymæssige struktur, de offentlige bygninger, levemåden og 
husene i hele det romerske kejserrige. Det skete uanset 
hvem, der havde grundlagt byen, og som boede der, da 
romerne kom. Derfor er der kun beskrevet og fortalt om 
nogle af byerne og deres liv.  



Carthago Nova 
Forrest i billedet ligger det romerske teater, til højre amfite-
atret og mellem de to teatre Cerro de la Concepción. I mid-
ten af billedet ligger el Foro og i baggrunden Arx Asdrúbalis 
(det nuværende Molinete). 

 

Byplan af Carthago Nova 

De provinsielle byer blev opført i Roms spejlbillede, og 
det gjaldt specielt de vigtigste monumenter. I det program 
indgik udformningen af bymuren, el Foro (forum) med sit 
curia (samlingssted for embedsmænd og domstol), med de 
administrative og religiøse bygninger, handelsbygninger og 
adskillige templer. Til fritid og fornøjelse var der et pragt-
fuldt romersk teater, varme bade med en peristillo til 
sportsaktiviteter.  

Samtidig begyndte byen at præge sine egne mønter.   
Carthago Novas Foro (forum) lå i byens centrum, hvor de to 
hovedveje (el cardo og el decumano) mødtes. De løb mel-
lem højdedragene Cerro de la Concepción og Arx Asdrúbalis 
(det nuværende Molinete). 



El Foro var placeret omtrent, hvor la Plaza de San Fran-
cisco er i dag og er kun delvist udgravet.    
 Templet, der var dedikeret til den capitolinske treenighed 
Jupiter, Juno og Minerva, lå på Molinete bakken og var al-
mindelig i næsten alle romerske Foros.   

La Curia var koloniens regeringssæde. Væggene var de-
koreret med luksuøst marmor og det samme var flisegulvet. 
Marmoret var hentet fra alle egne af imperiet. I La Curia 
havde man opført en skulptur af kejseren i retslige klæder.  
 På sydsiden af Molinete bakken lå varme bade og en 
kampplads fra perioden nederimperiet.   
 Mellem det I og III årh. e. Kr. placerede man, i den vest-
lige del af byen helt op til dens grænselinje, de pragtfulde 
offentlige bygninger som Teatro Romano, la Sede Colegial 
”Augusteum” (præsteskole), la Basilica (basilikaen), det 
søjleomkransede Foro (forum) etc. 

 

Bario del Foro Romano Molinete (Det romerske fo-
rum i Cartagena) 
Byen ændrede udseende, da den fik status som romersk 
koloni. Den nye elite, der var blevet rig på handel og 
minedrift ændrede byens ydre.  
 Bygningerne konstruerede de i firkantede eller 
rektangulære blokke langs gader, der løb nord-syd eller øst-
vest.  

Den øst-vest gående hovedgade kaldte de decumanum og 
den nord-sydgående cardo. Langs disse gader lå de vigtigste 
bygninger som El Foro, el Teatro og el Augusteum. 
 



 
Oversigt over byen i det første århundrede f. Kr. 

 

Bakken El Cerro del Molinete (arx Hasdrubalis) var opdelt 
i terrasser siden det II årh. f. Kr. Her lå der et offentligt og 
et privat byggeri. På toppen af bakken var bygget mure, som 
forsvarede byen. Templet el capitolio var muligvis placeret 
her.  

Da man fornyede byen i det I årh. e. Kr. opførte man 
bygninger ved foden af bakken til det offentlige liv så som el 
Foro med templet Dinástico og la Curia.  

Mellem havnen og el Foro anlagde de adskillige rektan-
gulære husblokke. En af disse bygninger var Barrio del Fo-
ro Romano, der var dannet af et badekompleks med el Peri-
stilo og bygningen el edificio del atrio, hvor de afholdt reli-
giøse banquetter. Disse bygninger har måske været ledet af 
et eller flere halvoffentlige selskaber. Bygningerne var om-
givet af hovedgaderne el cardo og el decumanum (la Plaza 
de los Tres Reyes) 



 

Barrio del Foro Romano plantegning og i model. På tegningen 
kan man se, at det kun er noget af badene, der er udgravet og 
som stadig ligger under gaden Honda, ligesom noget af el Pe-
ristilo og forretningerne (tabernae) 

 

 

På modellen er badene ikke taget med. De lå til venstre for El 
Peristilo 

 
De varme bade bestod af en række rum, der både blev 
benyttet til bade og til den personlige hygiejne.  



  

 

Oversigt over badene. I venstre side ligger indgangen og det 
kolde rum med vandbassinet. Derfra går man ind i det lunkne 
rum og videre derfra ind i det varme eller i saunaen. 

Den søjleomkransede forgård (el Peristilo) var bygget 
sammen med badene og gav adgang til badekomplekset. 
Det havde murstensgulv i sildebensmønster og blev brugt 
som arena for sportsaktiviteter.  
 

 

Det kolde rum med adgang fra el Peristilo som det ser ud i dag 
under restaurationen 



El Peristilo var omkranset af fire søjlegange, hvor de 
nordligste var søjler i italiensk marmor med korintisk 
kapitæl, mens resten var joniske. De ledende medlemer af 
badekomplekset må have haft deres mødested her. 
 Fra el peristillo gik man ind i et værelse, som de badende 
brugte til omklædning (apodyterium), og som havde et 
koldt baderum (frigidarium),  hvortil der var et lille 
vandbassin. Derfra fortsatte de til  det tempererede 
badeværelse (tepidarium) og det varme badeværelse 
(caldarium) eller til dampbadet (sudatio) for på ny at vende 
tilbage til det kolde rum og vandbassinet.  

Badenes varme værelser blev opvarmet af ovne (prae-
furnia) og underjordiske kanalsystemer (hypocausto), hvor-
igennem den varme luft cirkulerede. Værelsets gulv (su-
spensurae) hvilede på hypocaustos et net over små piller af 
teglsten (pilae). Ovnene blev fodret med brænde af slaver og 
over dem stod store metal kedler, der opvarmede vandet i 
svømmebassinerne i det varme og tempererede bad. I væg-
gene var indpasset hule teglsten, så den varme luft kunne 
cirkulere og røgen fra ovnene forsvinde. 

 

Gulvet hviler på teglsten 

 



 

Ovn til de varme bade 

Denne bygning var designet så den fulgte en logisk 
cirkulation mellem de forskelllige rum, som relaterede til 
den rute folk ville tage inde i dem. De badende ville først 
klæde sig af i omklædningsrummet apodyterium og derfra 
udøve noget sport i palaestra eller begynde badet i det 
tempererede badeværelse Tepidarium, derefter gå til det 
kolde baderum frigidarium og til sidst til det varme bad 
caldarium. Efter at have nydt et dampbad, ville den 
badende fjerne olielotionen med estrigilo og vende tilbage 
til det kolde bad frigidarium for at køle sig ned i la natatio 
(vandbassinet). 



På nordsiden af la Plaza de los Tres Reyes lå 
fyringsrummet (Praefurnium) som hørte til et af badene 
eller badebygningen. Det ligger i øjeblikket begravet under 
gaden Hondo. Går man ind i Decumanum museet kan man 
se ovnen, som varmede badene op. 

Badene har været et livligt og højrystet sted med 
diskutioner, råbende provokatører eller stridslystne 
slagsbrødre. Der har været barberere og frisører, skrigende 
sælgere af drikkevarer eller individer fra værtshusene, som 
tilbød deres service. Midt i det hele hoppede nogen i 
bassinet, så vandet sprøjtede til alle sider. 

 

 
 
El Peristilo, den søjleomkranset forgård ved siden af badene 

 
I peristilo bygningen havde man fritidsbeskæftigelse, som f. 
eks. sport, men man havde også sociale, økonomiske og 
politiske møder og diskutioner. Bygningerne har muligvis 
været offentlige, men de kan have været ledet af en 
halvoffentlig sammenslutning. 



Mellem det første og det fjerde århundrede havde den  
diverse omskiftelser, da den delvis blev optaget af et 
værtshus (popina) i det II årh., indtil det blev opgivet i det 
IV årh. 

Atriumbygningen 
Atriumbygningen (El edificio del atrio), som blev bygget i 
slutningen af det I. årh. f. Kr., var muligvis sæde for en 
religiøs sammenslutning. Det var helliget til at fejre rituelle 
banketter (convivia) til ære for guderne af østlig oprindelse, 
måske Isis eller Seraphis som kunne modtage kulten i en 
nærliggende helligdom. 

Patioen (søjlegård) havde toskanske søjler og 
omkransede en kilde. Herfra var der adgang til fire 
banketrum (triclinium). I hvert rum stod der adskillige 
senge (klinai), som var fastgjort til væggen. Her både sov og 
spiste man. (Når man spiste i romerriget, halvt sad og halvt 
lå man.) 
 

 

Atriumbygningen 



Fra patioen gik en trappe op til anden sal, hvor der var 
service værelser (toilet) og handelsværtshuse. 

 

Sala de culto (cella) 
Dette værelse har muligvis været brugt til gudsdyrkelse og 
har sandsynligvis været hovedgemakket i hele bygningen. 
Til at begynde med var det åbent ud til patioen, så man 
havde et frit udsyn til det fra korridoren (fauces). 

I det II. Årh. e. Kr. adskilte man Sala de Culto og patioen 
med en væg. Op ad væggen byggede man et alter (lararium) 
i patioen. Fra midten af det II. Årh. dekorerede man la Sala 
med vægmalerier, som man stadig kan se noget af i dag. 
 

 
 
Atrium under restaurantion. I baggrunden Sala de culto 
(cella) 
 



 De blev delt i tre zoner. Nederst en hvid sokkel, i midten 
et bånd med vekslende paneler og mangefarvet marmor. 
Den øverste bræmme var delt i bælter med to friser hvor 
den nederste havde geometriske mønstre, der efterlignede 
kulørt marmor, og den øverste havde kvindelige portrætter 
og blomster indrammet af planteguirlander. 

Casa con almacén (hus med lager) 
I det III. Årh. e. Kr. skiftede bygningen hænder og dens indre blev 

inddelt i flere huse men med adgang fra atrium. Det forreste ban-

ketrum indeholdt en komplet bolig med ildsted, et arbejdsområde 

med kornkværn, og et lille lager, der bestod af 16 ánforas krukker 

(krukker med to hanke) med vin, olie og saltet kød fra det III eller 

IV årh. e. Kr. Oprindelig var de stablet i et hjørne, men de var 

brændt og knust mod gulvet, da taget kollapsede. De indeholdt 

stadig noget af deres indhold og aftryk af esparto, som beklædte 

og beskyttede dem.  (Esparto er en græsart) 

Decoración Pictórica (Pitoresk dekoration)  
Det bageste banketrum havde pitoreske dekorationer på væggene, 

som man stadig kan se lidt af. Det var fra slutningen af det I. årh. 

e.kr. eller begyndelsen af det II. årh. e. Kr. Det var en provinciel 

stil fra det IV. årh. hvor udsmykningen var delt op i  tre enheder. 

Nederst var der en hvid sokkel med røde stænk fra det 

højereliggende midterniveau. Den midterste zone havde røde eller 

okkerfarvede paneler, indrammet af grønne bånd eller adskildt af 

sorte mellempaneler. En af dem var prydet med et metal krater og 

tallium flankeret af to slanger. I den øverste zone var der landskab 

med arkitektur, planter og dyr. 

Det bestod af adskillige kontruktionsfacer og belægninger og 

indeholdt i det III. Årh. vekslende enfamilies boliger indtil det 

blev destrueret af en brand. 



Badene og atriumbygningen 
Badene og atriumbygningen var placeret, hvor de to hovedgader 

Cardo (kan også staves med k) og Decumanum (La Plaza Tres 

Reyes) krydsede 

hinanden. 

 Hovedgaden el Car-

do flankerede atrium-

bygningen mod øst. 

Den løb nord-syd og 

var bygget i I. årh. f. 

Kr. med mangekantede 

kalkstensfliser, hvoraf 

nogen af dem kan ses i 

dag. 

Under disse fliser lå 

resternes af den fore-

gående gade fra den 

republikanske tid. 

På den anden side af 

gaden stod en hellig-

dom, der sandsynligvis 

har været indviet til de 

østerlandske guder. 

Gaden gik op til 

bakketoppen og var 

meget stejl. Den gav 

fodgængere og kørende 

adgang til bygningerne 

hele vejen op. Mod syd 

gik den ned til koloni-

ens teater.   El 

Cardo -  Sporene i gaden 

er hjulspor  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallos 
 

Man kan stadig se et vognspor og en kvaderstens blok med en fal-

los i relief, som skulle beskytte mod onde ånder. 

 

Decumanum (la Plaza de los Tres Reyes) 
Den romerske hovedgade Decumanum gik øst –vest og hed La 

Plaza de los Tres Reyes (De tre kongers plads). 

La Plaza de los Tres Reyes lå i romertiden mellem de 

nuværende gader Honda og Jara. Mod nord lå de varme bade og 

på dens sydside en handels-  eller lagerbygning. 

Da der handelsmæssig kom en lind strøm af varer fra Orienten, 

forvandlede det Carthago Nova til forbindelseshavnen i det vest-

lige Middelhav. La Plaza de los tres Reyes har muligvis forbundet 

havnezonen med byens lagerrum og opmargasinering. 

Det var luksusvarer som megáricas keramik fra Jonia og lagy-

noi af Pérgamo, rodio ánfora vin (krukkevin), eller produkter af 

italiensk oprindelse. 



 

Den romerske vej la Plaza de los Tres Reyes. På højre side lå badene og på 

venstre en handelsvirksomhed 

Liv og larm i den romerske handelsgade 
Denne romerske gade, som lå tæt på havnen må have været en 

travl gade med  puffen og trængsel af indbyggere og militær.  

På gadens sydside lå handelsbygninger med depoter, 

forretninger og værksteder. Foran var der en søjlegang, der var 

fuld af varer, som de handlende eller håndværkerne tilbød.  Her  

var der en intens handelsaktivitet med råben, skrig og skrål. 

Oveni har der været den almindelige støj fra de varme bade, 

som lå på nordsiden. Samtidig blev gaden benyttet af mennesker, 

som skulle til el foro.  

Den romerske gades fliser dækkede normalt over et kompleks 

kloaksystem.  I los tres Reyes bestod kloaken af vandledninger 

som løb til de tilgrænsende bygningers kloaker, som var en del af 

byens kloaksystem. 



Adgang til rummene bag facaden 
Adgangen til rummene bag facaden var gennem en front af træ, 

der optog bygningen forside, og som blev lukket af en lille 

aftagelig trædør. 

 
Frontfacade 

Senere blev den  erstattet af et simplere system med bare en enkel 

dørstolpe. Bag denne front af træ var der  en butik, som viste 

varerne. Resten af området var et bagrum eller 

opmagasineringslager. Det er muligt, at disse forretninger havde 

en mezzanin, hvor ejeren boede. 

La Lex lulia Municipalis 
La Lex lulia Municipalis (svarer nærmest til kommunal-

bestyrelsen) (45 f.  Kr.) fastslog, at almindelige anerkendte 

personer som romerske embedsmænd skulle have ansvaret for 

vedligeholdelsen af gaderne. Dette system bestemte endvidere, at 

de sektioner af gaden, der var omkrandset af private bygninger, 

skulle opretholdes af deres ejere og af den romerske embedsmand 

i tilfælde af en offentlig bygning. 

På grund af den megen trængsel i romerrigets hovedgader, lavede 

Kejser Marco Aurelio (161 – 180 e. Kr.) en lov for hele Imperiet.  



Den befalede, at det var forbudt at køre med vogne i den indre del 

af byen om dagen for at lette presset på gaderne og forebygge 

ulykker. 

 

Teatro Romano - Det romerske teater i  

Carthago Nova (Cartagena) 
Teatret i Carthago Nova blev bygget under kejser Augusto og lig-

nede til forveksling teatrene i Rom. Men de arkitektoniske be-

standdele som kapitæler (søjlehoveder), basis, (søjlefod) og ge-

simser var fremstillet i marmor og udført på værkstederne fra me-

trópoli (metropol). 

 Marmoret hentede de fra Carrara i det vestlige Italien syd for 

Genova. Carthago Nova var den første by i Hispania (Spanien), 

der var marmorviseret.  

Teatret blev indviet i år 5 til 4 f. Kr. og blev dedikeret til Lucio 

og Cayo Césares, der var kejser Augustos adoptivsønner. Byg-

ningen var af høj kvalitet, da den kejserlige familie finansierede 

store dele af teaterprojektet.   

Teatret blev bygget i den indre del af byen på den nordvestlige 

side af bakken Cerro de la Concepción, som var den højeste af de 

fem bakker, der lå indenfor byområdet. På toppen af bakken lå et 

tempel, der var viet til guden Esculapio. (Han var græsk gud for 

helbredelse af sygdomme).  

Stedet blev valgt, fordi man kunne udnytte bakkeskrænten til 

publikumspladserne i stedet for at bygge dem. Det reducerede 

omkostningerne og gjorde teatret billigere.  

Men den politiske byplanlægning havde også indflydelse på te-

atrets placering, idet man benyttede den samme bakke til opførel-

se af byens to underholdningsbygninger, hvor de anbragte teatret 

på vestsiden og amfiteatret på østsiden.  

Det romerske teater var delt i tre hovedområder: Scenen, or-

chestra (halvrundt område foran scenen) og la cavea (tilskuer-



pladserne). De var indbyrdes forbundet og dannede en lukket hel-

hed.  

 

1. Cavea 

Cavea var publikumsområdet og var delt i sektorer “ima”, “me-

dia” og “suma cavea”. De var inddelt af ringformede korridorer 

og udstrålende trapper. Over tilskuerpladserne var el velum, der 

var et system af solsejl, som blev bredt over siddepladserne for at 

beskytte tilskuerne mod solen under forestillingen. 

2. Praecinctio 

En halvcirkelformet korridor, der var afgrænset af en balustrade, 

som delte længdecirklen af tilskuerpladsernes sektorer.  

 

 

Model af det romerske teater i Cartagena 



3. Porticus in summa gradatione 

Ringformet galleri med søjler rundt om de øverste siddepladser. 

4. Accesos al graderío 

For at få adgang fra den udvendige facade til de midterste og 

øverste tilskuerpladser medio og superior brugte man ramper og L 

formede gange. 

5. Orchestra 

Orchestra var halvcirkelformet og var i de romerske teatre det 

område, hvor de placerede los grados, individuelle stole subsellia 

til de øverste i magistraten, præster og den lokale elite. På gulvet i 

orchestra var inskriptioner med store bronze bogstaver. 

6. Frons pulpiti 

Fronten af scenen rejste sig over ”orchestra” og var dekoreret 

med skulpturer og relieffer. 

7. Escenario 

Scenegulvet var af træ, hvorpå teaterforestillingen foregik. 

8. Hyposcaenium 

Under scenegulvet var der et rummelig foso (stort rum), hvor der 

var anbragt diverse teatermaskineri i træ, som flyttede paneler, 

scenografiske mekanismer og dekorationer. Det indeholdt også 

den nødvendige mekanik for at aktivere fortæppet.  

Fortæppet el aulaeum steg op fra el foso i stedet for at hænge 

ned fra loftet. Opførelsen kunne blive meget pompøs med diverse 

mekaniske overraskelser, som gav udtryk for protektorernes gene-

røsitet.   

 Hver forestilling havde sine egne kulisser, som hed El siparium 

og var den udsmykkede baggrund for stykket. I vigtige forestillin-

ger bidrog skuespillerne med dekorationer og møblementer.  

9. Scaenae frons 

Scenes facade var i to etager med søjler, hvorover der var friser. 

De dannede baggrund for iscenesættelsen af teaterstykket. Mellem 

søjlerne stod et stort antal statuer, som repræsenterede guderne og 



den kejserlige familie. Det hele var dækket af et skrånende tag, 

der hed tornavoz (lyd tag). 

11. Aditus 

Aditus var en overdækket passage, som udefra gav adgang til ”or-

chestra” og de forskellige sektioner af cavea. (publikumspladser). 

Den var placeret mellem scenen og tilskuerpladserne. 

12. Tribuna (tribunen) 

Teaterlogen befandt sig over los ”aditus” og var reserveret til by-

ens vigtigste personer. 

13. Parascaenium  

Sceneområdet var flankeret af parascaenia, der var rum til garde-

robe og scenemateriale og var forbundet direkte til scenen. Sce-

nens store dimensioner forpligtede forestillingen til at være meget 

bevægelige, hvor skuespillere vandrede fra den ene side til den 

anden. I teatrets bagvæg fandtes tre døre, som skuespillerne be-

nyttede, når de skulle ind og ud af scenen. 

14. Porticus post scaenam 

Porticus post scaenam var en søjlehal, som lå bag scenen, og hvor 

tilskuerne kunne opholde sig i pauserne eller søge ly i tilfælde af 

regn.  

Siddepladserne i teatrene blev fordelt efter social rang og re-

flekterede den strategiske orden i det romerske samfund. Der var 

indgang til hver cavea fra et galleri.  

 

Det romerske teater 

Teatrets rige dekorationer befandt sig hovedsagelig i de mest re-

præsentative områder, så som scenen og Orchestra. Disse inde-

holdt et stort antal statuer af guder, kejserlige portrætter, inskripti-

oner og dekorationer i mange farver – enten i marmor eller maler-

kunst på væggen – det gav en exceptionel oplevelse, som kunne 

ses fra ethvert sted på tilskuerpladserne. 



 

Tribuna - foyer - Indgang for den lokale administration.  

Proedria – de ledende klasser og medlemmer af det lokale senat. 

Ima cavea – riddere, herrer og kavalerer af ridderstand. 

Media cavea – frie borgere. 

Summa cavera – slaver, udlændinge og disfavoriserede. 

Pórtico, øverst oppe - kvinderne. 

 

 

Plantegning af det romerske teater 

 

Teatergenre  
Fra Grækenland arvede man tragedierne og komedierne, som man 

holdt op med at skrive i det I årh. f. Kr., skønt man fortsatte med 

at fremvise dem. Digterne solgte deres arbejder til teaterkompag-

nier eller til udgiverne af spillene. 



 

Atelana - grov komisk farce 

La atelana var en type mime, som mindede om kunstkomedie 

med stereotype personer.  

Det var i reglen komiske situationer mellem ægtemanden, hans 

kone og hendes elsker og var den mest populære genre i det 

romerske teater.  

 

El mimo, antik græsk/romersk farce – mime 

El mimo var et sammendrag af musik, dans, akrobatik og fysiske 

udtryksmåder over populære temaer. Det mindede om vore dages 

revy eller kabaret. I el mimo lavede de parodier på det daglige liv, 

politikken og religionen. 

 

Pantomima – pantomime 

I pantomimen medvirkede to personer. En reciterede handlingen, 

og en skuespiller skildrede den med kropsudtryk. Skuespillerens 

evne til at fortælle historien kun ved hjælp af kropsbevægelser 

gjorde pantomimen interessant. 

 

Skuespillerne 

Professionen som skuespiller var dårligt agtet i det romerske sam-

fund, hvor de havde forbud mod at beklæde visse højere borgerli-

ge stillinger. Men nogle skuespillere var meget berømte og vandt 

kejsernes gunst.  

Selskaberne var omrejsende og blev engageret af initiativtager-

ne til forestillingen, som plejede at være lokale, rige personer. 

Selskabets ejere havde som reglen slaver, der skulle hjælpe ved 

opførslerne. Kvinderne optrådte kun i mime. De feminine teater-

roller blev spillet af udklædte mænd. 



Som scenen og nogle af tilskuerpladserne ser ud i dag på det delvis restau-

rerede teater 

 

 
Del af teatrets restaurerede ydervæg 



Forfattere  

Plauto 256 f. Kr. – 184 f. Kr. 

Som ung flyttede han til Rom og var soldat og forretningsdriven-

de. Han blev ruineret og begyndte at skrive komedier, der blev 

adopteret af grækerne. Hans enorme succes skaffede ham aner-

kendelse, og den nye beskæftigelse gjorde ham rig. 

Plauto brugte et rigt og pragtfuldt talesprog, som ikke veg uden 

om liderligheder og sjofelheder.     

Komedierne kunne være dybtgående og psykologiske og hand-

le om typer som gerrige og pengegriske eller pralende og brov-

tende vigtigperer. Det kunne også være et komplot mellem to 

skuespillere, hvor forviklinger indgik i forestillingen. 

Roller som den frække og skamløse slave blev forbilledet for 

de morsomme, vittige, sjove og charmerende komedier i den 

spanske guldalder Siglo de Oro.   

Andre prætenderede snylteren, som forgrenede sig mod det 

slyngelagtige, ondskabsfulde, gavtyveagtig, kåde, skælmske, 

frække og sjofle. 

    

Terencio   

Terencio levede i det II årh. f. Kr. Han var oprindelig berber og 

født som slave, sandsynligvis i Carthago (Tunis i Tunesien), men 

blev frigivet på grund af sine ekstraordinære kvalifikationer.  

Terencio tillempede græske arbejder åndrige og vittige kome-

dier Comedia Ática i slutningen af perioden.    

Han skrev på latin og hans stil ansås hovedsagelig for at være 

behagelig og direkte. Hans store arbejde omfattede ca. 650 manu-

skripter, og han var populær i La Edad Media (middelalderen) og 

el Renacimiento (renæssancen). 

   

Séneca 

Séneca blev født i Córdoba i år 4 f. Kr. En moster, der var gift 

med provinsguvernøren i Egypten, tog ham som meget ung med 

til Rom. Her studerede han sproglære og talekunst i el Foro (fo-



rum). Han rejste til Egypten med sin onkel og vendte tilbage til 

Rom i år 31, hvor han blev en berømt kvæstor. (romersk embeds-

mand).  

Hans arbejder handlede om diverse filosofiske grundtanker, 

hvor hans ideer var stoiske og upåvirkelige. Han skrev nye trage-

dier, som var stærkt påvirket af Eurípides (Eurípides var græsk 

tragediedigter og levede fra 485 - 406 f. Kr.), og hvor hans hand-

linger beskæftigede sig med sygelig lidenskab, som fremstod som 

melodrama. 

Romerske teatre opførte også græske fortællinger og sagn, som 

var skrevet af de berømteste græske forfattere.  

 

Publikum  

Publikum var meget støjende under forestillingerne. På las Gra-

das (trinene, hvor publikum sad) kunne man se sælgere med mad 

og drikkevarer, ludere, der tilbød deres service, borger der prote-

sterede mod de lokale politikere, som måtte finde sig i fornærmel-

ser, mens de sad bekvemt og behagelig i deres armstole på de tre 

første rækker. 

Teatret og samfundet 

I den vestlige del af Imperiet påbegyndte kejser Augusto en by-

mæssig fornyelse, hvor teatret indgik som en væsentlig del af 

processen. Under den første kejserlige epoke blev de opført i de 

største byer i provinsen, hvor de opfyldte en vigtig social, politisk 

og religiøst funktion og velanskrevne traditionelle værdier i den 

romerske kultur.   

Teatret var dedikeret til Cayo og Lucio Césares, der var sønner 

af Agripa og Julia, kejser Augustos datter og svigersøn.    

Det fik en central rolle i Carthago Novas politiske og sociale 

sammenhæng.   

Teatret havde kapacitet til 7.000 tilskuere og udgjorde en ideel 

ramme for glorificering af kejseren, der kunne indføje skulpturer 

og inskriptioner, som var relateret til den kejserlige familie. Statu-



er af de unge prinser og altre forsynet med påskrift var placeret 

foran scenen og præsenterede Augustos børnebørn som efterfølge-

re til Imperiet.  

Det romerske samfund var et klassesamfund. Det romerske ari-

stokrati var et fåmandsvælde, der havde magten i de lokale magi-

strater og monopoliserede handelsaktiviteterne.  

De var sammensat af riddere og senatorer og var den regerende 

klasse og ejere af mellemstore og store landbrugsgodser, stenbrud, 

miner, saltgruber og handelsrelationer med nedsaltningsvirksom-

hederne osv. De var i virkeligheden minoriteten af befolkningen, 

og de udnyttede de andre klasser både i provinsen og lokalt. 

Fruerne i de privilegerede klasser havde et væsentlig bedre liv 

end andre kvinder, men de kunne hverken stemme eller gå ind i 

magistraten.   

Under aristokratiet var masserne, der var den største klasse. 

Den var dannet af frie lønnede medarbejdere, bønderne og deres 

familie, som betalte skat, husleje og andre nødvendige ydelser.   

På bunden af den sociale pyramide lå de ikke-borgerlige. 

Blandt dem talte frie personer som pilgrimme, udlændinge og fri-

givne romerske slaver og ikke frigivne slaver, hvis produktion 

udelukkende tilhørte deres ejere eller herre.    

Romernes samfund viste en enorm ulighed mellem frie folk og 

slaver, mellem borgere og ikke-borgere og mellem mænd og 

kvinder.   

Det romerske samfund blev hurtigt accepteret af byens indfly-

delsesrige klasse for at fremme deres egen politiske karriere enten 

ved at bidrage finansielt til konstruktionen eller ornamenteringen 

af bygningen, eller reservere særlige sæder på tilskuerpladserne, 

hvis fordeling afspejlede den sociale orden og styrede et strengt 

hierarki i rangklasserne.  

Teatret blev brugt til forestillinger af forskellige teatralske gen-

re som en del af det offentlige spil til ære for guderne. Men det 

blev snart det ideelle sted, hvor man kunne opføre hellige cere-

monier, rituelle processioner og politiske møder, som førte til en 




