Romerriget
7. årgang
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1.

Hvorfor de brede, brolagte veje gennem hele detr romerske rige?

2.

Forklar hvad en statholder var?

3.

Hvilke 2 betingelser skulle indholdes i provinserne?

De var anlagt, for at komme hurtigere frem, når fjenden truede. Men de blev ogsü brugt som handelsveje.
Hver provins havde sin statholder. Han blev udnævnt af kejseren og senatet i Rom.
Statholderen krævede skatter op og holde øje med, at den romerske ret blev overholdt.

1. man skulle bygge templer
Når et nyt land kom ind i det romerske rige,
og tilbede kejseren som dens gud
2. betale skat og ikke gøre oprør
4. var folket blever undertvungne, men alligevel glad.
folket levede så i et stort rige, hvor der herskede fred og
Hvordan skal det forståes?
orden.
I riget var der også god mulighed for handel og dermed rigdom

5.

Hvorfor nævnes byerne
Köln, Lyon, Barcelona, Marseilles, Paris og London?
det var hovedstæderne i provinserne
Hvad har de tilfælles?

6.

Indtegn byerne på kortet.

7.

Hvad er ækvadukter?
Find to billeder på nettet af et romersk ækvadukt.

8.

Grænserne skulle sikres. Hvordan sikrede romerne deres grænser?

det er bygningsværker, der ligner broer,
men transporterer vand fra bjergene ind i byerne.
Vandledninger

de sikrede dem med fæstninger, tårne og militærleje langs grænserne.
Mod Germanerne var den største og den mest bevogtede grænse. En mur på over 500km

9. Romerne var jo også et handelsfolk.
Romerne var interesseret i fred. De gav gaver til
De handlede meget med nabostaterne. høvdingene, for at vise den tætte forbindelse.
Hvordan sørgede romerne for, at forbindelserne var tæt knyttet?
9a. Skriv også om eksemplet.
En dansk høvding fra
Lolland fik foræret to
prægtige sølvkrus og
et drikkesæt af en romersk
hærfører med navnet
Silius

De større byer i Romerriget
Navn: ________________________
Historieopgave 3 - F7

London
Köln
Paris
Lyon
Rom
Marceilles
Barcelona
Pompeji

Tunis

Find følgende byer på kortet og markér dem med et tal:
Köln, Lyon, Barcelona, Marseilles, Paris, London, Tunis, Pompeji og Rom
I hvilket land ligger byen idag?

1. Köln

Tyskland

2. Lyon

Frankrig

3. Barcelona
4. Marseilles
5. Paris

Spanien / Katalonien
Frankrig
Frankrig

6. London

Storbritannien

7. Tunis

Tunesien

8. Pompeji

Italien

9. Rom

Ialien

