
Ole Thorup: De første kejsere og Pax Romana 

Efter sejren ved Actium stod Octavian som enehersker selv om 
han bevarede dele af den republikanske forfatning. I år 27 f.Kr. 
giver Senatet ham æresnavnet Augustus (den ophøjede). I hele 
sin regeringsperiode arbejdede Augustus sig frem mod en ny 
styreform Principatet, der nærmest kan sammenlignes med et 
monarki. Republikkens gamle institutioner blev opretholdt, men 
han overtog selv alle de vigtigste embeder og forvandlede 
resten til indholdsløse æreshverv. Eneherskeren/kejseren førte 
sin politik ud i livet ved hjælp af en hærskare af embedsmænd, 
mange af dem slaver med høj uddannelse. Udplyndringen af 
provinserne blev standset ved, at skatterne blev lagt i faste 
rammer og fordelt mere ligeligt. Han befæstede rigets grænser 
og satte enorme offentlige arbejder i gang i Italia, hvor blandt 
andet veje, akvædukter og Roms udseende blev totalt ændret.  

Ved erobring af Dalmatia, Egypten, Møsia, Panonia, Rætia og 
NV-Spanien sikrede han de urolige grænseprovinser og 
udbyggede blandt andet Eufrat- og Donaugrænserne ved anlæg 
af militærkolonier. 

Frem til sin død i 14 e.Kr. skabte Augustus Rom om til en 
millionby, der var den vestlige verdens politiske, kunstneriske og 
økonomiske centrum. Det system Augustus skabte, holdt med få 
ændringer i næsten to hundrede år, selvom mange af de 
følgende kejsere var yderst ringe regenter. Det blev til en 
tohundrede årig fredsperiode, Roms storhedstid. Freden "Pax 
Romana" blev dyrket, og krigsgudens tempel lukket. 

 

 

  

  Kejser Augustus - Vatikanmuseet 

 

 

 
Kejser Augustus (Capitolmuseet) 

 

 

 

  
Kejser Claudius - Vatikanmuseet 



 
Kejser Nero - Capitolmuseét 

  

  

  

 
Kejser Vespasian - Capitolmuseét 

 

 

 

Selv om "Pax Romana" herskede på overfladen var der i tiden frem til Marcus Aurelius borgerkrige, snigmord på 
kejsere, erobringer af nye landområder og eksempler på forfølgelser af de kristne, hvis menighed voksede stærkt 
i de første par århundrede af dens historie. 

I denne periode nåede Romerriget sin største udstrækning efter Trajans sejre over dacere, arabere og parthere. 

  

27 f.Kr. 

Senatet udnævner Octavian til Augustus "Den ophøjede" og han fik flere og flere magtbeføjelser, dog stadig 
inden for republikkens demokratiske ramme. Sammen med Marcus Agrippa og den rige Maecenas blev der 
startet et storslået bygge- og kulturprogram. Fra denne periode stammer: Æneiden af Vergil; Marcellus teatret 
(indviet 11 f.Kr og rummede 13.000 tilskuere); en række nye bygninger på Foro Romano; Ara Pacis Augostae, 
Fredsalteret; Mausoleo di Augosto; Foro di Augosto; Pantheon; Cestus pyramiden og Aqua Virgo anlægges af 
Agrippa for at føre vand til hans termer på Campo Marzio. 

  

14 e.Kr. 

Augustus efterfølges af stedsønnen Tiberius (14-37). 

  

 37  

Tiberius efterfølges af sit barnebarn Caligula (37-41). 

  

 41 

Caligula bliver myrdet af sin livgarde, der udnævner onklen Claudius (41-54) til kejser. Apostlen Peter kommer til 
Rom omkring år 42. 

  



 54  

Claudius forgives af sin 4. hustru Agrippina og efterfølges af hendes søn 17- årige søn Nero (54-68) fra et tidligere 
ægteskab. 
 

64  

Roms brand. Nero skød skylden på de kristne og han indledte en brutal forfølgelse samtidig med at hans styre 
helt vilkårlig. I forfølgelserne efter Roms brand led apostlene Peter og Paulus i år 67, efter et ophold i Det 
Mamertinske Fængsel martyrdøden. Peter blev korsfæstet på Nero's cirkus ved den obelisk, der i dag står midt 
på Peterspladsen og Paulus blev halshugget ved klostret Le Tre Fontane, der ligger ude på kanten af EUR. 

  

 68  

Efter en borgerkrig mellem fire hærførere og kejseraspiranter (Servius Sulpicius Galba, Marcus Slavius Otho og 
Vitellius), blev vinderen Vespasian (69-79) kejser og grundlægger af det Flaviske dynasti. I Vespasians 
regeringsperiode blev Colosseum og Fredens forum opført for byttet fra en krig mod oprørske jøder. 

  

 79  

Vespasian efterfølges af sin søn Titus (79-81). Titus havde i 69 fået til opgave at nedkæmpe et jødisk oprør, dette 
felttog fører til Jerusalems indtagelse og ødelæggelse i 70. For denne sejr tildeles der et triumftog og i den 
anledning opføres Titus-buen på Forum Romanum. I Titus periode som kejser påbegyndes et stort termeanlæg i 
dele af af Nero's gyldne hus. 

 
 
 
 
Ole Thorup, fhv. rektor på Avedøre Gymnasium  
2009 
 
 
http://www.rejsenoter.dk/Rom/RomHist/DeF%C3%B8rsteKejsere.htm  

http://www.rejsenoter.dk/Rom/RomHist/DeF%C3%B8rsteKejsere.htm

