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Nova I Cartagena dykker man ned under den nuværende by og færdes i den gamle romerske bydel. Der er
enkelte undta-gelser, som f. eks. det romerske teater, der ligger op ad en høj. I øjeblikket er de ved at grave
det gamle forum og de gamle templer ud, samt vejen der førte derop. Carthago No-va var den første by

romerne besatte i Spanien. Kapitel 2 Itálica Itálica blev bygget til soldater, der var blevet såret, så de kunne
trække sig tilbage og nyde deres otium. Den er delt i gamle Itálica og ny Italica. Gamle Itálica ligger begravet
un-der en landsby i nærheden, man kan i dag kun se det romer-ske teater, som de er ved at restaurere. Det ny
Itálica er en restaureret ruinby, der giver en fin ide om en romersk by for godt et par tusinde år siden. Den var
forløberen for Sevilla, da byen blev flyttet, fordi floden ændrede leje. Kapitel 3 Carmo – Carmona Her kan

man opleve en velbevaret, stor romersk kirkegård, samt bymuren og byporten ind til den gamle bydel. Kapitel
4 Gadir – Gades Cadiz er Spaniens ældste by. Her kan man se adskillige vel-bevarede romerske ruiner i den
gamle bydel. Kapitel 5 Baelo Claudia Baelo Claudia er en restaureret romersk by ved Gibraltar strædet med et
moderne museum, som giver en beskrivelse af det romerske liv. Det var et velstående område som følge af
tunfiskeri og landbrug. Den blev forladt på grund af et jordskælv og nedgangstider i Romerriget. Kapitel 6
Ilici - L’Alcúdia Ilici var i romertiden en blomstrende handelsby og er i dag en restaureret ruinby tilknyttet et
museum. Den var forlø-beren for Elche, som blev skabt af maurerne. Ilici blev forladt, da maurerne byggede
en velfungerende og rig by 2 km nord for Ilici. Kapitel 7 Emerita Augusta Emerita Augusta - Mérida blev

bygget fra grunden af ro-merne til deres officerer, da krigen var slut. Den blev romernes hovedstad i Spanien.
I dag kan man gå rundt i Méridas gamle bydel og se de restaurerede ro-merske ruiner samt deres imponerende
vandledninger. Det romerske teater bliver brugt som friluftsteater og bliver løbende restaureret. Kapitel 8

Romerrigets opståen og afslutning Det vestromerske Rige Det østromerske Rige Her får man en forklaring på,
hvorfor Romerriget opstod og afsluttede for henholdsvis den østlige og vestlige del. Kapitel 9 De Puniske
Krige De Puniske Krige beskriver de to store herskere over Mid-delhavet - romerne og kartaginienserne og
deres krige, som endte med, at kartaginienserne måtte afstå Spanien til Romerne og til sidst blev destrueret i

den tredje krig.

 

Romerne i Spanien Kapitel 1 Cartagenas oprindelse - Carthago Nova
I Cartagena dykker man ned under den nuværende by og færdes i
den gamle romerske bydel. Der er enkelte undta-gelser, som f. eks.



det romerske teater, der ligger op ad en høj. I øjeblikket er de ved at
grave det gamle forum og de gamle templer ud, samt vejen der førte
derop. Carthago No-va var den første by romerne besatte i Spanien.
Kapitel 2 Itálica Itálica blev bygget til soldater, der var blevet såret,
så de kunne trække sig tilbage og nyde deres otium. Den er delt i
gamle Itálica og ny Italica. Gamle Itálica ligger begravet un-der en
landsby i nærheden, man kan i dag kun se det romer-ske teater, som
de er ved at restaurere. Det ny Itálica er en restaureret ruinby, der
giver en fin ide om en romersk by for godt et par tusinde år siden.
Den var forløberen for Sevilla, da byen blev flyttet, fordi floden
ændrede leje. Kapitel 3 Carmo – Carmona Her kan man opleve en

velbevaret, stor romersk kirkegård, samt bymuren og byporten ind til
den gamle bydel. Kapitel 4 Gadir – Gades Cadiz er Spaniens ældste
by. Her kan man se adskillige vel-bevarede romerske ruiner i den

gamle bydel. Kapitel 5 Baelo Claudia Baelo Claudia er en restaureret
romersk by ved Gibraltar strædet med et moderne museum, som
giver en beskrivelse af det romerske liv. Det var et velstående
område som følge af tunfiskeri og landbrug. Den blev forladt på

grund af et jordskælv og nedgangstider i Romerriget. Kapitel 6 Ilici -
L’Alcúdia Ilici var i romertiden en blomstrende handelsby og er i dag
en restaureret ruinby tilknyttet et museum. Den var forlø-beren for
Elche, som blev skabt af maurerne. Ilici blev forladt, da maurerne
byggede en velfungerende og rig by 2 km nord for Ilici. Kapitel 7
Emerita Augusta Emerita Augusta - Mérida blev bygget fra grunden
af ro-merne til deres officerer, da krigen var slut. Den blev romernes
hovedstad i Spanien. I dag kan man gå rundt i Méridas gamle bydel
og se de restaurerede ro-merske ruiner samt deres imponerende

vandledninger. Det romerske teater bliver brugt som friluftsteater og
bliver løbende restaureret. Kapitel 8 Romerrigets opståen og

afslutning Det vestromerske Rige Det østromerske Rige Her får man
en forklaring på, hvorfor Romerriget opstod og afsluttede for

henholdsvis den østlige og vestlige del. Kapitel 9 De Puniske Krige
De Puniske Krige beskriver de to store herskere over Mid-delhavet -
romerne og kartaginienserne og deres krige, som endte med, at
kartaginienserne måtte afstå Spanien til Romerne og til sidst blev

destrueret i den tredje krig.
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