
Hvorfor er Augustus vigtig? 

Kanonpunktet kejser Augustus er en naturlig indfaldsvinkel
til en række spændende diskussioner på klassebasis om

emner som globalisering, religiøs tolerance og kvindens stil-
ling i samfundet før og nu – på et niveau, der er passende
for elever på 4. klassetrin. Hermed falder kanonpunktet i
tråd med den del af formålet for faget historie, som er “at
udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden
om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i
at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv.”
Nødvendigheden af at opfylde dette formål har fungeret
som en rød tråd for forfatterne under udarbejdelsen af tek-
sten til dette kanonpunkt, der selvfølgelig kan bredes ud til
at behandle Romerriget som et selvstændigt historisk tema.
I kraft af sin position som Romerrigets første kejser bliver
Augustus således eksponent for hele den overnationale
romerske statstanke, Pax Romana, der i vekslende former
har overlevet op gennem den europæiske historie lige til
nutidens EU. 

Didaktiske overvejelser omkring
undervisningen i kanonpunktet
kejser Augustus

I bogen møder eleverne en historisk person, nemlig kejser
Augustus, omgivet af et galleri af fiktive skikkelser som den
græske slave Apostolys, bonden Marcus Nepos og soldaten
Quintus Nepos. Imidlertid er de hændelser, som kejser
Augustus oplever i teksten, også fiktion. Dette er et pæda-
gogisk greb, der tjener til at gøre teksten levende for ele-
verne. Til gengæld stiller denne form læreren overfor en
pædagogisk udfordring, hvor det bliver nødvendigt at for-
klare eleverne, at vi altså ikke kan være sikre på, at kejser
Augustus aftenen før sin redegørelse for Senatet om neder-
laget i Teutoburgerskoven havde haft en snak med sin kone
Livia eller været vært ved et fint middagsselskab. Tværtimod
vil adskillige elever nok snarere opfatte hele teksten som
fakta. Når den professionelle lærer så redegør for, hvorledes

kanonpunktets brødtekst udgør en fiktiv historie (der sag-
tens kunne have været sand) indrammet af billeder, der alle
udelukkende bidrager med rent faktuelle oplysninger, åbner
teksten op for en diskussion om selve historiefagets egenart:

Hvad er sikker historisk viden? Hvad er en historisk kilde?
Hvad er forskellen på historien som kejser Augustus og en
af fx H.C. Andersens historier? osv. Ved således at blande
fakta og historisk fiktion, men samtidig holde disse to
 elementer i teksten skarpt adskilte som hhv. billedside og
brødtekst, er behandlingen af kanonpunktet kejser Augu-
stus i denne tekst således eksemplarisk for historiefagets
grundlag.

Uddybende oplysninger

Ifølge Romerrigets egen tradition blev byen grundlagt i 753
f. Kr. Imidlertid har fund af keramik kundgjort at de syv
høje, som Rom i dag hviler på, har været beboet fra ca. 1600
f.Kr. Men ønsket om præcist at kunne datere byens oprin-
delse, fortæller os noget væsentligt om romernes selvopfat-
telse. De betragtede sig selv som et historisk folk, der var
rundet af en fortid. Sagnet om Romulus, der slår sin bror
ihjel og grundlægger Rom, markerer en tydelig afstandtagen
til samtidens opfattelse af familien som kernen i alt sam-
fundsliv. Det er byen (og senere imperiet), der står højere
end alt andet. I øvrigt dyrkede romerne også en anden, men

i dag langtfra så kendt, skabelsesmyte. Ifølge denne blev
Rom grundlagt af Æneas, der var flygtet til Italien fra Troja,
da denne by blev erobret af grækerne ca. 1200 f. Kr. if. den
moderne forsknings resultater. I myten om Æneas er et
tema romernes ønske om at frigøre sig fra den overlegne
græske kultur.
Men hvorfor blev det romerne, og ikke de teknisk set

mere udviklede grækere eller etruskere, der endte med at
underlægge sig hele Italien. Dette spørgsmål kan selvfølge-
lig ikke besvares entydigt, men et godt bud er de solide
romerske institutioner. Den romerske kultur besad et ker-
neområde af landsbyer på sletten Latium. Denne romerske
enhedskultur bevarede sit særpræg også i perioden ca. 700
til 500 f. Kr., hvor romerne blev regeret af etruskerne,
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Evaluering

Eftersom kanonpunktet kejser Augustus behandler et emne,
der ligger udenfor dansk historie, må undervisningen hen-

vise til de af trinmålene i “Fælles Mål 2009 – faghæfte 4
Historie” efter 4. klasse, der fastsætter, at eleverne skal
kunne “kende til hverdagen i andre kulturer” – her er fx bil-
lederne fra Pompeji og livet på landet samt den fiktive tekst
om bonden Marcus og soldaten Quintus relevante; “etab-
lere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden” – her er
fx afsnittene om slaget i Teutoburgerskoven og billedtek-
sten til Pax Romana og Rom-traktaten relevante; “fortælle
om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv” –
her er den fiktive historie om Quintus Nepos, der bliver
soldat, fordi han ikke som sin storebror kan arve landstedet
udenfor Pompeji, relevant; samt endelig “opsøge viden om
fortiden i forskellige typer medier” – her er fx de arkæolo-
giske fund fra Pompeji relevante.

Aktiviteter

4 Find sagnet om Romulus og Remus. Lav en planche,
der fortæller historien. Få teksten læst op i passende afsnit,
mens de to brødre bliver spillet af et par elever. 

4 Lav jeres egen billedfrise i billedkunst, hvor I ligesom

romerne ligger til bords. På frisen skal der være eksempler
på den mad, som vi spiser i dag.

4 Det romerske folk ville have brød og skuespil. Del jer op
i nogle grupper og find ud af, hvordan folk bliver under-
holdt i dag. I kan eventuelt bruge power point til jeres præ-
sentationer for klassen.

4 Augustus havde sikkerhedsvagter. Find nogle eksempler
på, hvem der har sikkerhedsvagter i dag. Hvordan bliver fx
den amerikanske præsident beskyttet, når han rejser rundt
i verden?

hvoraf romerne lærte brugen af jern og bronze. Desuden
havde Rom en gunstig placering ved floden Tiberen. Fak-
tum er det i hvert fald, at den sidste konge af etruskiske
konge, Tarquinus, blev fordrevet omkring 510 f. Kr., hvor-

efter Romerriget blev en republik styret af Senatet.
Langsomt og metodisk erobrede romerne efterhånden

hele Italien i konflikt med både kelterne (gallerne) i  Nord -
italien, grækerne i Syditalien og den nordafrikanske bystat
Kartago. Det var i højere grad den romerske hær disciplin
og organisering end generalernes militære talent, der hen-
over en periode på flere hundrede år sikrede romerne sejren.
Et andet væsentligt aspekt lå i, at romerne efter en militær
sejr også altid sørgede for at vinde freden ved at påtvinge
de erobrede folkeslag romerske institutioner. Disse institu-
tioner var efter datidens forhold uhyre milde. Romerne var
et tolerant folk i religiøs henseende (deres egne guder var
med få undtagelser kopier af de græske). Desuden var kvin-
dens stilling i samfundet misundelsesværdig i forhold til i
Grækenland, Nordafrika, Mellemøsten og det resterende
Europa.
Kejser Augustus’ 45-årige regeringsperiode var præget

af fred og velstand. Oprindeligt hed kejseren Octavian. Til-
navnet Augustus betyder den ophøjede. Augustus fik mag-
ten efter en blodig borgerkrig, der varede 13 år. Kejsertitlen,
imperator, betyder egentlig hærens øverstkommanderende
på latin. I 27 f. Kr. gav Octavian Romerriget en ny forfat-
ning med påskuddet, at dette skulle genoprette republik-
ken. Det var på grund af denne forfatning, at Senatet
tildelte ham ærestitlen Augustus. Nederlaget i Teutobur-
gerskoven kom til at bestemme imperiets grænse mod nord
i de næste 200 år. Det fik den afgørende betydning for
dansk historie, at vores land aldrig blev en del af den romer-
ske interessesfære. 
Først i 476 e. Kr. faldt Romerriget sammen, da en ger-

mansk general ved navn Odoaker tog magten. I de par
århundreder, der var gået forud, var Romerriget gået i opløs-
ning indefra af en række forskellige årsager: Kristendom-
mens vækst, antallet af germanske lejesoldater i den
romerske hær, uduelige kejsere, misvækst, sygdomme osv.
Ønsker læreren yderligere baggrundsoplysninger kan

disse med fordel søges i værkerne Politikens Verdenshistorie,
vol. 5, og Grimbergs Verdenshistorie vol. 4.
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4 Velhavne romere gik op i deres sundhed. Lav i grupper
en reportage om, hvordan man holder sig i god form. Man
kan med fordel bruge et digitalkamera til denne opgave.

4 På Augustus’ tid spiste romerne også pasta og pizza. Find
nogle opskrifter på noget italiensk mad, som I godt kan lide.
Gå eventuelt i skolekøkkenet og lav noget, som I kan spise
i klassen. 

4 Brug bøger eller gå på nettet og find ud af, hvordan
romerne var klædt. Inddel jer i grupper og lav figurer af en
kejserlig familie, soldater, gladiatorer, bønder og håndvær-
kere. Hovederne på figurerne skal være et billede af jer selv.
Herefter kan I skrive en rolle til jer selv, og sammen kan I
opføre små “romerske skuespil” for klassen.
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