
Roms historie:
Kongetiden fra 753 f.Kr til 510 f.Kr.
Den romerske republik fra 510 f.Kr. til 27 f.Kr.
Kejsertiden fra 27 f.Kr. til 395 e.Kr.
Romerrigets deling og fald ca. 395 til 450 e.Kr.

Den græske arkitektur: søjlen er dominerende æstetisk og konstruktivt, 
Et horisontalt/vertikalt udtryk, der udvikles fra en træ-arkitektur;
– en ”tømrer-arkitektur”

Den romerske arkitektur: orienterer sig mod arkitekturens indre rum og 
baserer sig på buen, hvælvet, apsis og kuplen; 
– en “murer-arkitektur”

Det romerske rum er aksialt orienteret og symmetrisk - i modsætning til det 
plastiske, græske rum, hvor templer betragtes over x.

Romersk arkitektur benytter de græske søjleordner: den doriske, den joniske 
og den korintiske samt den toscansk søjleorden, som udvikles i Italien.

Romersk arkitektur er ny begyndelse på den urbane arkitektur karakteriseret 
ved en udvikling af mange og helt nye bygningstyper: 
Boliger: insula - lejlighed i boligejendom, domus - byhuset samt villa – gård på 
landet til produktion eller sommerbolig;
Offentlige bygninger: basilikaer, templer, teatre og amfiteatre, termer 
(badeanlæg), triumfbuer;
- samt butikker, kontorer, produktionsbygninger og varehuse. 

De romerske byer bliver anlagt med brede, lige gader, byporte og bymure samt 
kloaker og akvadukter og en grid-inddeling af byen i bykvarterer.
I erobrede områder - som på højdepunktet af romerrigets udbredelse omfatter 
Syd- og Mellemeuropa samt England, Nordafrika og Lilleasien - bliver det 
romerske fort castrum udviklet til byer, som danner grundlag for mange af 
nutidens byer. Romerriget holdes sammen af en veludviklet infrastruktur med 
brolagte veje med broer og havneanlæg samt forsvarsværker mod ikke-romerske 
folk, “barbarerne”.

Byggeriet systematiseres og man anvender byggematerialer som tuf, marmor, 
travertin og særlig teglsten. Man udvikler cement fra vulkansk aske og skaber de 
første egentlige betonbygninger.
Muringstyper: Opus incertum; Opus reticulatum - netmurværk, kvadratiske 
teglsten anlagt diagonalt ved brug af mørtel; Opus testacum - meget flade sten i 
trekant form. 
Romerske vægge stod ikke bare, men var dækket med puds, marmor, mosaikker.

Colosseum er anlagt 75-80 e. kr., med plads til 50.000 tilskuere i en ovalform, 
156 m x 188 m. Opført med tre stokværk med hver sin søjleorden; øverst kunne 
master bærer et sejl, der kunne overdække det meste af arenaen og beskytte 
mod solen. Colosseum blev anvendt til de ofte blodige gladiatorkampe. 
Amfiteatret var en central bygningstype i de romerske byer, og kan stadig ses 
også i byer som Verona, Nimes og Arles

Pantheon blev opført under kejser Hadrian 117 – 138 e. Kr. og tilegnet alle 
romerske guder. En perfekt kugle kan indskrives i bygningen og danner kuplens 
form, som har en diameter på 43,2 m (Peterskirken 42,5 m). Bygningsmaterialet 
i kuppelkonstruktionen er travertin, tuf, teglsten og pimpsten for at gøre kuppel-
strukturen let.  Åbningen i kuplens loft er 9 meter i diameter, og det eneste åbn-
ing der belyser Pantheons indre. En portico med monolitiske søjler giver indgang 
til selve kuppelrummet. Pantheon er den bedst bevaret af de antikke bygninger 
- og er forbillede til arkitekturhistoriens mange kupler.

Hadrians Villa: Et kejserpalads formet med særegne bygninger i et landskab 
ved Tivoli udenfor Rom. De konvekse/konkave former introduceres i den romer-
ske arkitektur. 
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