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VELKOMMEN TIL ROM

Hvordan kunne Romulus have handlet
med mere guddommelig indsigt end ved at
give sig selv havets fordele og undgå dets
ulemper ved at placere sin by på bredden
IN MV ITLZQO [^QO\MVLM ÆWL P^Q[ JZMLM
[\Z¦UÆaLMZ[\IJQT\]LQPI^M\

Det var en mandag i oktober 2001. Eurostar-toget kørte
stille og roligt ind mod Termini i Rom. Jeg sad og kiggede
ud ad vinduet. Det var kun anden gang, at jeg skulle til
Rom. Den første gang var jeg ankommet om aftenen med
fly til Ciampino lufthavnen. Denne gang kom jeg med toget fra Bologna.

Siden mit ophold i Rom i 2001 har jeg jagtet informationer
om de forskellige antikke monumenter, der i så rigt omfang
findes i byen. Det er baggrunden for denne bog.

Toget trillede igennem en portåbning i Den aurelianske Bymur. Muren kendte jeg godt. Kejser Aurelian opførte den
på et tidspunkt, hvor Romerrigets hovedstad for første gang
i næsten 500 år var kommet under pres af fjender udefra.
Det var i 271 e.v.t.

Bogen er ikke en almindelig guidebog. Der er ingen tips til
gode restauranter eller til butikker, hvor man med fordel
kan gøre sine indkøb. I stedet fortælles om de forskellige
emner i Roms antikke historie og ikke mindst om, hvor
man kan finde monumenterne, der knytter sig til emnerne.

Lige efter Den aurelianske Bymur dukkede et andet umiskendeligt antikt romersk bygningsværk op. Hvad det var,
vidste jeg ikke. Kiggede blot fascineret på den underlige
konstruktion. Senere har jeg fundet ud af, at man faktisk
ikke med bestemthed ved, hvad det er (se side 78).

Guiden handler om både de mest kendte antikke romerske monumenter og en række ”nye”. Nye på den måde, at
de ikke normalt optræder i de gængse turistguider – men
mange af dem er ikke desto mindre værd at bruge et par
timer på. Der er steder og monumenter nok i Rom til flere
bøger, så udvalget i denne guide er netop -– et udvalg.

De efterfølgende dage slentrede jeg rundt i Rom. Jeg havde
fået et ophold på Det danske Institut i Rom og var af min
vejleder på universitetet blevet opfordret til at tage det lidt
med ro de første par dage. Det var ikke svært at følge det
råd! Jeg har altid godt kunne lide at gå rundt i store byer
på må og få – og Rom er om nogen den perfekte by til det.
Små smalle stræder, pladser der pludselig dukker op, når
man drejer om et hjørne, og ikke mindst de mange monumenter fra den gang verden blev styret fra Rom.

Cicero

Med guiden i hånden venter der forhåbentlig læseren mange unikke oplevelser i Den evige Stads antikke fortid.
God læselyst og god tur!
Thomas Meloni Rønn
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EN MEGET KORT HISTORIE OM ROM

sidst at udgøre en samlet by med centrum i dalen mellem
højene, der hvor man i dag finder Forum Romanum.

At fortælle Roms historie i antikken på et par sider er ambitiøst og vel sagtens umuligt - alligevel vil jeg gøre forsøget.
Jeg gør mig ikke nogen forestilling om, at den vil være dækkende, og den, der interesserer sig for Roms historie, vil
ganske givet kunne finde flere mangler. Men en guide til
antikkens Rom kræver en kort indføring i Rom og Romerrigets historie.

Efter Romulus fulgte andre 3 sagnkonger, der hver især bidrog med ting til den romerske mytologi og selvopfattelse.
Efter de fire konger kom Rom under etruskisk herredømme, og det er sandsynligvis først her, at man for alvor kan
fæste lid til de romerske forfatteres beretninger om, hvad
der er sket. Vi er med andre ord i det, man kan kalde historisk tid for Rom.

Rom grundlæggelse
I 753 f.v.t. hoppede Remus over tvillingebroren Romulus’
nyopførte bymur. Det skulle han aldrig have gjort. Romulus slog broren ihjel og proklamerede, at sådan ville det gå
alle, der forcerede hans mure. Den selvopfattelse kom til
at præge romersk tankegang i eftertiden. Romulus lod sig
herefter udråbe til konge af byen, som tog navn efter sin
grundlægger, Rom. Sådan lyder den mytiske grundlæggelse.
I virkeligheden har flere af højene ved Tiberen været bebygget fra bronzealderen. Man har bl.a. fundet spor af hytter
på Palatinhøjen, og man mener, at landsbysamfundene på
højene med tiden voksede mere eller mindre sammen for til

Tarquinius Priscus blev den første etruskiske konge af Rom.
Etruskerne var på dette tidspunkt det dominerende folk i
området nord for Rom, og det er derfor ingen overraskelse,
at også Rom kom under etruskisk styre. Fra etruskerne fik
romerne alfabetet, templer, offentlige bygninger og social
og militær organisation. Det var også under de etruskiske
konger, at Rom udvidede sin indflydelse over det romerske
opland. Men det etruskiske herredømme fik en brat ende
med Tarquinius Superbus. Han er i eftertiden blevet frem-
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En meget kort historie om Rom
stillet i et meget lidt smigrende lys, og sandt er det da også,
at det, der fortælles om ham, ikke gør ham til enhver svigermors drøm. Så på et tidspunkt på romerne nok af ham
og fik ham fordrevet under ledelse af Brutus. Det skete i
509 f.v.t.

skulle efter sigende havde afsluttet alle sine taler i Senatet
med at sige: i øvrigt mener jeg, at Karthago bør ødelægges!
I 146 f.v.t. fik Cato sit ønske opfyldt. Karthago blev erobret, ødelagt og genanlagt som romersk koloni. Beboerne
blev solgt som slaver. Den næste store romerske kamp blev
en intern kamp.

Den romerske republik
Romere indførte republikken og lod kongen erstatte af to
konsuler. Fordrivelsen af Tarquinius Superbus skete tidsnok
til, at det blev romerne selv, der kunne stå for indvielsen af
Jupiter-templet på Kapitol, der var den romerske statskults
vigtigste tempel.
Fordrivelsen af etruskerne fra Rom var også begyndelsen
til etruskernes fordrivelse fra området omkring Rom. I løbet af det 5. århundrede f.v.t. øgede romerne gradvist deres
indflydelse i regionen Latium, hvor Rom lå. Det afgørende
gennembrud for romerne kom i 396 f.v.t., hvor de erobrede
Veii efter hele 10 års belejring. Blot få år efter blev Rom
selv erobret af galliske stammer under gallerstormen. Kun
fæstningen på Kapitol holdt i begyndelsen stand mod gallerne. Men kampen var håbløs, og romerne måtte til sidst
kapitulere. Nu gik snakken blandt romerne om at forlade
byen, men de besluttede sig for at blive. Det er et godt eksempel på den romerske vilje. En kamp mod romerne var
ikke forbi, før den fede dame havde sunget, og det gjorde
hun kun ganske sjældent i de første mange hundrede år af
Roms historie. Efter dette ydmygende nederlag blev Roms
første bymur - Den severiske Mur – opført.
Godt hundrede år efter kom det til en anden afgørende
begivenhed i Roms historie. I det sydlige Italien gik den
græske kong Pyrrhus i land med sine krigselefanter. Det var
de græske byer i Syditalien, der følte sig truet af romernes
øgede indflydelse og havde bedt om hjælp i moderlandet.
Kong Pyrrhus vandt først en stor sejr over romerne. Sejren
havde dog kostet Pyrrhus dyrt, og han erklærede, at han
ikke havde råd til flere sejre som denne. Det er herfra udtrykket en Pyrrhus-sejr stammer. Romerne havde da heller
ikke tænkt sig at give op. Nye legioner blev stampet op, og
i 275 f.v.t. fik romerne revanche mod kong Pyrrhus. Rom
kontrollerede nu stort set hele den italiske halvø.
Med Roms øgede magt i Italien kom de også i kontakt med
en anden af Middelhavets stormagter, Karthago. Romerne
måtte igennem tre krige, før byen på den nordafrikanske
kyst var besejret. Den første puniske krig kom til at dreje sig
om Sicilien og endte efter 23 års kamp med romersk sejr. I
218 f.v.t. kom det atter til krig mellem de to byer. Denne
gang var det Karthago, der gik i offensiven under ledelse
af Hannibal, der krydsede alperne med elefanter og hær.
Rom lod sig dog ikke kyse, og da Hannibal aldrig vovede
at angribe Rom direkte, gik romerne i stedet i offensiven
og invaderede Karthagos territorium i Afrika. Hannibal
blev kaldt hjem, men led nederlag mod Scipio Africanus i
202 f.v.t. ved Zama. Der skulle dog en tredje krig til for at
bringe fjendtlighederne til ophør. Den gamle senator Cato

I 130’erne f.v.t. udfordrede brødrene Gracchus det romerske aristokrati ved at kræve en omfordeling af den offentlige jord til fordel for de fattige. Det var mere, end den
romerske overklasse kunne acceptere, og begge brødre blev
myrdet. Mange af Gracchus brødrenes tanker blev dog senere ført ud i livet - bl.a. af Marius. Marius var den romerske hærfører, der havde stoppet teutonernes og cimbrernes
fremmarch mod Rom. De sidstnævnte skulle efter sigende
komme helt oppe fra Jylland, og på den måde fik danskerne
på en eller anden måde indflydelse på den romerske historie. Marius benyttede sin popularitet til at blive Roms reelle
magthaver. Men det blev også begyndelsen på slutningen
for Den romerske Republik. Efter Marius fulgte en anden
general, Sulla. Og derefter kom Pompejus.
Da Pompejus i 62 f.v.t. vendte hjem til Rom, måtte han
finde sig i at dele magten med Crassus og en ung mand ved
navn Cæsar. Rom var ikke stor nok til både Pompejus og
Cæsar, og efter Crassus’ død var der lagt op til den endelige
styrkeprøve mellem de to, da Cæsar i 49 f.v.t. kastede terningerne og gik over Rubicon. Det endte med Cæsars sejr.
Han fik dog ikke mange år til at nyde sejrens sødme. I 44
f.v.t. blev han myrdet på vej til møde i Pompejus’ teater.
Blandt morderne var en mand ved navn Brutus. Det var
dog ikke Cæsars søn, som legenden fortæller.

Kejsertidens Rom
Hvis de sammensvorne havde regnet med tak fra Roms
befolkning for deres handling, blev de skuffede. De måtte
flygte ud af byen fra den rasende befolkning. I stedet var
scenen nu overladt til Marcus Antonius og Cæsars unge
arving Octavian, der siden fik navnet Augustus. Marcus
Antonius blev besejret af Augustus og dennes hærfører
Agrippa i slaget ved Actium. Magten var nu i hænderne på
én mand, og Rom var reelt blevet et kejserrige.
Under Augustus blev riget udvidet voldsomt, og det på
trods af at Augustus forsøgte at føre en defensiv udenrigspolitik. I et forsøg på at skubbe grænsen yderligere mod
nord i 9 e.v.t. gik det galt. Romerne faldt i et baghold i Teutoburgerskoven, og ikke mindre end 3 romerske legioner
blev nedslagtet af germanske stammer.
Efter Augustus’ død fulgte flere kejsere af forskellig kvalitet,
men alle havde det til fælles, at de kom fra Augustus’ familie
– den julisk-claudiske slægt. Nero blev den sidste kejser fra
den julisk-claudiske slægt, da han i 68 e.v.t. begik selvmord
efter at havde gjort sig selv grundigt upopulær i Rom - bl.a.
ved at udnytte en større brand til at gøre plads til sit nye
prestigeprojekt Det gyldne Hus.
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En meget kort historie om Rom
I godt 50 år blev Rom styret af de såkaldte soldaterkejsere.
Det var kejsere, som tog magten ved at gå mod Rom med
sin hær og omstyrte sin rival, der havde gjort det samme.
Soldaterkejserne regerede kort tid, og det gjorde Romerriget ustabilt. Flere dele af riget var i perioder selvstændige,
og kun under enkelte af kejserne lykkedes det at holde
riget samlet. Der var næsten tale om en lang borgerkrig,
der dog blev stoppet, når nogle af de barbariske stammer
forsøgte at udnytte situationen til at gøre indfald i Romerriget. Det fik fx goterne at føle, da de fik så store klø af
kejser Claudius den 2. at de holdt sig i ro i godt 100 år.
Claudius kunne siden smykke sig med tilnavnet Gothicus
for sin bedrift.

Hovedet af Konstantins gigantstatue, der stod i hans basilika på Forum. Konstantin flyttede i 330 hovedstaden til den nyanlagte Konstantinople.

Nu fulgte en mindre borgerkrig, inden Vespasian kunne
lade sig hylde som kejser. Vespasian blev på tur afløst af
sine sønner Titus og Domitian. Den sidstnævnte gjorde
sig mindst lige så upopulær som Nero og blev myrdet. Nu
fulgte en række kejsere, der udmærkede sig ved deres gode
og stabile styre. Derudover gjorde de sig bemærket ved at
adoptere deres efterfølger. Det var under en af de såkaldte adoptivkejsere, Trajan, at Romerriget nåede sin største
udstrækning. I 180 e.v.t. var det dog slut med at adoptere
sin efterføler. Markus Aurelius lod sig efterfølge af sin søn
Commodus. Commodus blev senere myrdet, og mordet
kastede Rom ud i et større opgør om magten – et opgør
som Septimius Severus stod tilbage som vinder af.
Severus lagde navn til Det severiske Dynasti, der styrede
Rom indtil 235. Det var bl.a. under Det severiske Dynasti,
at alle frie mænd i Romerriget fik borgerret. Det betød, at
de opnåede en del rettigheder, men også at de blev skattepligtige. Septimus Severus havde opnået magten på grund
af opbakning fra hæren, og hæren skulle efterfølgende komme til at danne rygraden i en række hærlederes forsøg på at
tage magten.
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Den evindelige strid mellem de romerske generaler om
magten truede med at rive riget fra hinanden. Først med
Diokletians magtovertagelse fik Romerriget atter den stabilitet, som det behøvede for at komme sig efter de mange
år med borgerkrig. Diokletian gennemførte flere reformer
af riget - bl.a. indførte han et flerkejsersystem og reorganiserede de romerske provinser. Derudover gennemførte
Diokletian de sidste forfølgelser af tilhængerne af den nye
religion, kristendommen. Forfølgelserne af de kristne blev
stoppet under kejser Konstantin den Store, der ud over at
fortsætte Diokletians reformarbejde på en række områder
også flyttede hovedstaden fra Rom til det nyanlagte Konstantinopel - det nuværende Istanbul. Flytningen betød, at
Rom begyndte at miste indflydelse. Byen havde i mange
år været forsømt af kejserne, der kun lejlighedsvis besøgte
byen, men det var trods alt rigets hovedstad, og byen havde
lagt navn til imperiet. Nu begyndte det at gå ned ad bakke.
Flytningen af hovedstaden signalerede, at hovedvægten i riget nu lå mod øst. Konstantinopel lå i det rige østromerske
område og var også lettere at forsvare. Selv da Romerriget i
395 blev delt i et vestligt og østligt rige, genvandt Rom ikke
sin status som residensby og hovedstad. Den vestromerske
kejser flyttede til Ravenna, som var lettere at forsvare. I 476
e.v.t. blev den sidste romerske kejser Romulus Augustus afsat af germannerhøvdingen Odoaker.
Roms forfald var begyndt, og som om det ikke var nok,
måtte byen også lide den tort at blive plyndret flere gange.
Den før så store og prægtige by begyndte at skrumpe ind.
Forfaldet satte ind på alle områder. Templer blev lukket
eller omdannet til kirker, de store monumenter som Colosseum forfaldt, og Caracallas termer lå pludselig meget
langt uden for byen, der i middelalderen ikke var større end
en dansk provinsby. Til gengæld tjente de mange nytteløse
bygninger som leverandør af marmor til kalkbrænderier,
og ruinerne leverede gratis byggemateriale til mange af de
huse og kirker, der blev opført i Rom. Selv det gamle torv,
Forum Romanum, hvorfra verden var blevet styret, forfaldt
og blev siden brugt som mark for græssende kvæg under
navnet Komarken.

En meget kort historie om Rom

VIGTIGE ÅRSTAL I ROMS HISTORIE
9. årh. f.v.t.:
Første bebyggelser på Palatin.
753 f.v.t.:
Romulus grundlægger Rom.
753 - 509 f.v.t.: Kongetid i Rom med de 7 mytiske konger: Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostillius, Ancus
Marcius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius og Tarquinius Superbus.
509 f.v.t.:
Tarquinius Superbus fordrives fra Rom og republikken indføres.
494 f.v.t.:
Plebejerne vælger for første gang en Folketribun efter først at være udvandret til Aventinerhøjen.
367 f.v.t.:
Concordiatemplet indvies.
273 f.v.t.:
Den første romerske koloni nord for Rom grundlægges i Cosa.
264 - 241 f.v.t.: Den Første Puniske Krig. Der sluttes fred efter romersk sejr ved De ægatiske Øer.
218 - 201 f.v.t.: Den Anden Puniske Krig. Hannibal går over Alperne med sine krigselefanter. Scipio Africanus
besejrer Hannibal ved Zama, og Karthago indgår fred med Rom.
149 - 146 f.v.t.: Den Tredje Puniske Krig. Ender med Karthagos nederlag. Byen ødelægges, og befolkningen
føres bort i fangenskab.
62 f.v.t.:
Cæsar vælges til praetor.
61 f.v.t.:
Cæsar bliver statholder i Spanien.
49 f.v.t.:
Borgerkrigen i Romerriget begyndes af Cæsar, da han går over floden Rubicon.
44 f.v.t.:
Cæsar myrdes.
43 f.v.t.:
Augustus, Marcus Antonius og Lepidus vælges til triumvirer for 5 år. Aftalen betyder, at Romerriget deles mellem de tre.
31 f.v.t.:
Slaget ved Actium. Octavian slår Marcus Antonius og bliver enehersker i Romerriget.
27 f.v.t.:
Senatet tildeler Octavian hædersnavnet Augustus.
9 e.v.t.:
Romerne lider nederlag i Teutoburgerskoven og mister tre legioner.
14 e.v.t.:
Augustus dør. Han efterfølges af Tiberius.
68 e.v.t.:
Nero begår selvmord.
69 e.v.t.:
Vespasian udråbes til kejser.
79 e.v.t.:
Pompeii begraves under aske, da Vesuv går i udbrud.
80 e.v.t.:
Colosseum indvies i Rom.
97 e.v.t.:
Domitian myrdes, og senatet udnævner Nerva til kejser.
102 - 106 e.v.t.: Trajan erobrer Rumænien gennem to krige. Felttogene skildres på Trajansøjlen.
115 e.v.t.:
Trajan erobrer Partherriget.
117 e.v.t.:
Trajan dør og afløses af Hadrian.
138 e.v.t.:
Hadrian dør.
180 e.v.t.:
Marcus Aurelius dør.
303 - 311 e.v.t.: Den store kristenforfølgelse som begynder under Diokletian og afsluttes af Galerius.
306 e.v.t.:
Constantius dør, og soldaterne udråber hans søn Konstantin til kejser.
312 e.v.t.:
Konstantin vinder over Maxentius i slaget ved Den milviske Bro.
325 e.v.t.:
Kirkemøde i Nikea.
330 e.v.t.:
Konstantinopel indvies som rigets nye hovedstad.
336 e.v.t.:
Konstantin dør.
391 e.v.t.:
De hedenske kulter forbydes.
395 e.v.t.:
Theodosius den Store dør, og Romerriget deles endeligt i to dele. Honorius bliver kejser i vest,
Arcadius i øst.
404 e.v.t.:
Sidste gladiator-forestilling i Colosseum.
410 e.v.t.:
Rom plyndres af visigoterne.
455 e.v.t.:
Rom plyndres af vandalerne.
476 e.v.t.:
Romulus Augustus afsættes af den germanske høvding Odoaker. Romulus Augustus er den
sidste vestromerske kejser.
527 - 565 e.v.t.: Justinian forsøger at generobre det vestlige rige.
608 e.v.t.:
Focas-søjlen rejses på Forum Romanum.
1204 e.v.t.:
Konstantinopel plyndres under det 4. korstog.
1453 e.v.t.:
Kejser Konstantin d. 11. dør under forsvaret af Konstantinopel, der erobres af tyrkerne.
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