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Även det romerska riket har haft stor betydelse för Europas framväxt och den europeiska
kulturen. Riket växte fram ur staden Rom som växte från liten by till miljonstad.
Roms utveckling delas upp i två perioder: Republiken och Kejsartiden.
Till en början var Rom ett kungarike som styrdes av andra folk. Runt 500 fvt införs republik och
en form av demokrati infördes. Makten koncentrerades till två folkvalda konsuler och en vad
folkförsamling.

'Rom erövrade under denna tid sina grannländer och lade först under sig hela Italien och efter
att besegrat staden Karthago under en lång rad krig mellan 264 fvt och 146 fvt blev Rom
medelhavets dominerande rike. I den romerska republiken rådde dock politiska stridigheter
vilket inte upphörde förrän Julius Cesar utsågs till diktator på livstid 45 fvt. Julius Cesar mördas
år 44 fvt. och efterträds av Octavianus som år 27 fvt utropar sig till Roms förste kejsare med
namnet Augustus.
Kejsartiden inleds därmed och pågår till Roms fall 476 evt då Roms siste kejsare avsätts och
med det årtalet tar tidsperioden vi kallar antiken slut.
Under kejsartiden växer Rom ytterligare och innefattar i praktiken hela dagens Västeuropa, hela
medelhavet och Nordafrika och områden i dagens Mellanöstern och var som allra största år 116
evt. Med detta spreds romersk kultur, sätt att leva, idéer, politik, teknologi och den kristna
religionen över hela Europa. Eftersom problemen med att hålla ihop riket blev större ju mer det
växte. År 395 delades riket upp i Västrom och Östrom. Västrom fick under 476 medan Västrom
levde kvar ända till 1453.

Många av de byggnader som romarna byggde står kvar än idag och vissa används fortfarande.
På samma vis lade också Rom grunden för flera av dagens europeiska storstäder.
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