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TUNISIEN

Staden har blivit förstörd så 
många gånger att man tappat 
räkningen.

Kartagos ruiner är en 
av Tunisiens mest populära 
sevärdheter.
Enligt legenderna grundades staden Kartago 
av den landsflyktiga feniciska prinsessan Dido.  
Det här ska ha skett år 814 f Kr vilket också 
stämmer bra med de dateringar som arkeolo-
gerna har gjort.

Staden kallades ursprungligen ”Kart Ha-
dasht” som betyder ”nya staden”.  Genom åren 
kortades namnet ner till Kartago.

Precis som alla andra feniciska städer så var 
handeln viktig för Kartago, som snabbt växte 

och som blev huvudstad i det framväxande 
puniska riket.  Redan år 650 f Kr etablerade 
man också sin första koloni (på Ibiza).  

Det puniska riket är i dag nästan bortglömt 
trots att det var ett av världens mest framgångs-
rika imperier.  Under cirka 600 år styrde man 
över stora delar av Medelhavet och kontrolle-
rade 300 städer. 

Det här gjorde att man nästan oavbrutet 
var i krig, först med grekerna och sedan med 
romarna. Den mest kände puniske krigaren var 
Hannibal som tågade över Alperna med sina 
elefanter.  

Den främsta anledningen till att det finns 
så få spår av det ursprungliga Kartago är att 
romarna år 146 f Kr inte bara erövrade staden 
– man brände ner och rev hela staden. 

De enda resterna av det puniska Kar-
tago finns på Byrsakullen, i Magonkvarteren, 

i hamnen och på gravfältet Tophet.  De övriga 
lämningarna kommer från ”Kartago 2.0” som 
byggdes upp av romarna efter år 122 f Kr och 
som redan 100 år senare hade en halv miljon 
invånare. 

Antonius-badet och ett kvarter med villor 
är de bäst bevarade spåren från det romerska 
Kartago.   

Under århundradena erövrades staden av 
både vandaler, byzantier och araber och ruin-
erna blev allt fler.

Arkeologerna var länge ointresserade av 
att gräva fram det forntida Kartago eftersom 
staden nästan bara nämndes när den förstördes.  
Det är främst från 1970-talet och framåt som 
arkeologerna har grävt fram de ruiner som nu 
visas upp för de många turisterna.

Mikael Jägerbrand 
mikael@fornguiden.se

ROMERSKA RUINER. De bäst bevarade ruinerna i Kartago är från romar-riket. Bland annat kan du besöka det här badhuset.

Gravsten 
med  symbol 
för Kartago.
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Medelhavet

Så hittar du hit
Kartago ligger 18 km norr om 
staden Tunis.  Pendeltåg från Tu-
nis tar ca 30 minuter och kostar 
1 dinar (ca 6 kr).  Taxi från Tu-
nis kostar ca 15 dinarer (90 kr).  
Du kan också åka på en heldags-
rundtur från orter som Monastir 
och Sousse för ca 50–100 dinarer 
(300–600 kr).

Fakta
Inträde till 8 ruiner och museer: 8 
dinarer (ca 50 kr) + 1 dinar i 
fotoavgift (ca 6 kr).  
Öppet: 8–19 (april-sept) 08.30–
17.30 (okt-mars).
Uttal: Namnet Kartago uttalas 
”kartaasch” i Tunisien.

Historik
814 f Kr 

Staden Kartago grundas 
av den feniciska prinsessan 
Dido.

263 f Kr 
Det första av tre krig med 
romarna utbryter, de puniska 
krigen.   

146 f Kr 
Efter tre års hårda strider in-
tar romerska trupper Kartago 
– och förstör alla byggnader.

49 f Kr 
Romarna börjar bygga upp 
Kartago igen.  Bara 20 år 
senare är staden den tredje 
största i det romerska riket.

439 
Det gotiska folket vandalerna 
erövrar Kartago. 

695
Araberna erövrar Kartago 
och förstör staden.  Ny hu-
vudstad blir i stället Tunis.

1979 
Kartagos ruiner skyddas av 
Unesco som ett världsarv.

1985
Efter 2 100 år av ”krig” skriv-
er borgmästarna från Rom 
och  Kartago ett fredsavtal.

BARNOFFER. I de romerska 
berättelserna om Kartago nämner man 
barnoffer.  Forskarna trodde länge att 
det här var propaganda.  Men 1921 hitta-
des  gravfältet Tophet.  Här grävde man 
ut lager efter lager med brända rester 
av barn.  Barnen dödades och brändes 
sedan här som offer till gudarna Tanit 
och Baal.  Förutom 100-tals gravstenar 
kan du se de skrämmande små altare där 
kartagerna dödade sina barn.

HUS. På Byrsakullen 
finns de bäst bevarade 
spåren av det puniska 
Kartago.  När romarna 
förstörde staden 146 f 
kr jämnade man till kull-
en för att bygga ett stort 
torg.  Det gjorde att hus-
en här täcktes av jord 
– och blev bevarade. 

MUSEET. En del av fynden från Kar-
tago finns på museum i Tunis – de andra 
finns på National Museum of Carthage.  
Museet   ligger i en blygsam byggnad bred-
vid Sankt Ludvig-katedralen (är i dag kul-
turcenter).  I museet finns fynd från hela 
Kartagos historia. Bland annat mosaiker, 
dödsmasker, amforor, mynt, kistor och 
modeller.   Vackrast är sarkofagerna som 
föreställer kartagiska präster.

HAMN. Det var den fram gångs rika 
flottan som gjorde att Kartago härskade 
i västra Medelhavet under nästan 700 
år. Staden hade två konstgjorda ham-
nar: en för handel och en för krigsfartyg.  
Den inre hamnen var cirkelrund och 
hela 160 meter i diameter.  Här kunde 
Kartago gömma 220 krigsfartyg  under 
flera år – enligt ett fredsavtal med Rom 
fick man inte ha en flotta.

VILLOR. Park med 
en romersk amfiteater  
och ett helt kvarter med  
romerska villor – med 
underbar utsikt.  Villan 
”Voliera”  har delvis 
byggts upp och har fan-
tastisk mosaik.  Här kan 
du också gå på en äkta 
romersk gata.

ANTONIUS BAD. Det här jätte-
lika badpalatset är 1 900 år gammalt och 
hela 36 000 kvm stort.  Bygget av de här 
”termerna” påbörjades av kejsaren Hadri-
anus omkring år 130 och avslutades av 
hans efterträdare Antonius Pius.  Trots att 
det här är ett av de bäst bevarade romer-
ska baden så är det nästan bara käll aren 
som finns kvar.  Två pelare visar hur hög 
byggnaden var en gång i tiden.

MAGON. Här finns några ti-
diga Kartago-ruiner. Du kan också 
besöka några rekonstruerade hus.

gata.
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N 36° 51' 13.27''  E 10° 19' 21.68''N 36° 50' 29.14'' E 10° 19' 21.92''

N 36° 50' 39.11'' E 10° 19' 33.26'' N 36° 51' 11.99'' E 10° 20' 2.99'' N 36° 51' 23.50'' E 10° 19' 51.88''


