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Pressemeddelelse 

2000 år med Kejser Augustus 
Tirsdag d. 19. august kl. 10.00-18.00 på Antikmuseet, Aarhus Universitet 

 

 Den 19. august er det 2000 år siden den romerske kejser Augustus døde.  Vi kender 

ham alle fra juleevangeliet som ham, der befaler at hele verden skal skrives i mandtal. 

Men hvem var han, og hvordan har han påvirket historien? Antikmuseet fejrer 2000 

året med et arrangement 19. august, hvor vi sætter fokus på Augustus’ betydning for, 

hvordan verden ser ud i dag. Rammen sættes af den danske reenactmentgruppe Ro-

man Danes, der har hentet deres identitet i en af Augustus’ legioner, Legio VI Victrix, 

som slår lejr foran Antikmuseet. En romerske taverna byder på smagsprøver på ro-

mersk mad og drikke i løbet af dagen. På museet er der i løbet af dagen foredrag om 

Augustus, hans liv og efterliv: 

 
10.00 Augustus’ død og begravelse 19. august 14 e.Kr. / Vinnie Nørskov, Antikmuseet 

10.30 Hvordan vil du huskes? Augustus og mindets magt / Lærke Maria Andersen Funder, phd.-stud. 
klassisk arkæologi 

11.00 Augustus Primaporta statuen / Charlotte Helene Kjær Christensen, BA i klassisk arkæologi 

11.30 Om Roms legionærer og deres betydning for Romerriget / Thomas Noe Rafn, LEGIO VI VICTRIX 
COHORS II CIMBRIA 

12.00 Augustus’ hus på Palatin /Birte Poulsen, lektor i klassisk arkæologi 

12.30 Varusslaget og romerne ved Limes under Augustus / Niels Bargfeldt, post doc. Klassisk arkæologi 

13.00 Ara Pacis Augustae / Niels Hannestad, professor emeritus i klassisk arkæologi 

13.30 Augustus og hans mange navne / Jakob Munk Højte, Halicarnassosprojektet, Syddansk Universitet 

14.00 Augustus som forbillede for den gode enehersker / Helene Blinkenberg Hastrup, ekstern lektor 
klassisk arkæologi 

14.30 Frederik den 2. som en ny Augustus / Trine Arlund Hass, adjunkt ved klassiske studier 

15.00 Augustus Primaporta statuen / Charlotte Helene Kjær Christensen, BA i klassisk arkæologi 

15.30 Om Roms legionærer og deres betydning for Romerriget / Thomas Noe Rafn, LEGIO VI VICTRIX 
COHORS II CIMBRIA 

16.00 Augustus og slaget ved Actium / Carsten Hjort Lange, ekstern lektor i historie, Aalborg Universitet 

16.30 Varusslaget og romerne ved Limes under Augustus / Niels Bargfeldt, post. doc. Klassisk arkæologi 

17.00 Hvordan vil du huskes? Augustus og mindets magt /Lærke Maria Andersen Funder, phd.-stud. 
klassisk arkæologi 

17.30 Augustus’ død og begravelse 19. august 14 e.Kr. / Vinnie Nørskov, Antikmuseet 

  

Samtidig åbner vi udstillingen 2000 år med Kejser Augustus, som kan ses indtil 

16.oktober. Den fokuserer på Augustus’ liv og betydning for Romerriget og for efterti-

den. Gennem museets portrætter og mønter fortæller vi historien om den første ro-

merske kejser, som kæmpede sig til magten efter det dramatiske mord på hans adop-

tivfader Julius Cæsar. Gennem et gennemtænkt billedprogram lagde han grunden til 

den første magtpolitiske kommunikationsstrategi, som har været model for mange 

senere eneherskere som f.eks. Napoleon og Mussolini.  

 

Arrangementet er støttet af Ulla og Aage Filtenborgs Fond af 18. november.  

Vel mødt på Antikmuseet d. 19. august! 

Vinnie Nørskov, klavn@cas.au.dk, tlf. 87162801 
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