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NERO 

Vigtige personer i Neros liv: 

Nero - Lucius Domitius Ahenobarbus 

 

• Agrippina - Nero's dominerende mor 

• Claudius – Kejseren før Nero, og hans adoptive far. 

• Octavia – Claudius datter og Nero første kone 

• Britannicus – Claudius søn og den rigtige arv til tronen.  

• Seneca and Burrus – Nero’s betroede vejleder 

• Poppaea - Nero's anden kone 

• Galba - General in Spanien, og den næste kejser af rom. 

 

Vigtigste begivenheder der skete I Neros tid; Begivenheder der markerede ham som grusom 

• The Great Fire of Rome; Roms brand – 18. juli 64 e. Kr. 

• Den første imperiale “forfølgelse” af kristne - 64 e.Kr. 
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Suetonius om Neros far Domitius 

Domitius var en hadefuld mand på alle områder af samfundslivet;  

 

•  Han dræbte en af sine egne frigivne slaver for at nægte at drikke så meget som 
han beordrede da han tog mod øst for at besøge den unge Gaius Cæsars ansatte. 

• Han oppiskede sit hold, og kørte med vilje over og dræbte en dreng i en landsby 
på Appian vej.  

• Lige inde i Forum Romanum kradsede han en romersk ridders øje ud for at være 
for åbenmundet og irettesætte ham. 

• Han snød nogle bankfolk i priserne på varer som han havde købt. 

• Som prætor snød han stridsvogns-sejrherrerne på beløbet af deres præmier.  

• Han blev også anklaget for forræderi, samt utroskab og incest med sin søster 
Lepida. 

• Han døde af vattersot på Pyrgi, efter at have anerkendt at Nero var hans søn.  

 

Neros barndom 
"Intet der ikke var afskyeligt og en 
offentlig fare kunne blive født af 
Agrippina og mig selv.” 

- Neros far, da han blev lykønsket 
med Neros fødsel  

 

Lidt om Neros liv 
 • Nero blev født i Antium ni måneder efter Tiberius dødsfald den 15. december, 37 e.Kr. Han var gulblond og 

havde gråblå øjne. 

• Hans forældre var Agrippina den yngre og Gnæus Domitius Ahenobarbus. Gnæus Domitius Ahenobarbus var en 
romersk konsul i 32 e.Kr. 

• Hans far døde da Nero var 3 år gammel. 

•  Neros fødenavn er Lucius Domitius Ahenobarbus. 

• Han regerede som en romersk kejser fra 13. oktober 54 AD til 9. juni 68 e.Kr. efter Claudius. 

• Han fik titlen ”Princeps Luventutis”, 51 e. Kr. hvilket gjorde ham til ”kronprinsen”. Han blev prokonsul i samme år. 

• Han blev gift med Claudia Octavia, Kejser Claudius’ datter, Poppaea Sabina, og Statilia Messalina. 

• Nero og Octavia blev skilt 62 år e.Kr. på grund af utroskab. 

• Han fik et barn med Poppaea ved navn Claudia Augusta. Barnet død da hun var tre måneder gammel. 

• Nero udskar statuer, malede, og spillede Kithara og sang. Han forstod også græsk kunst og kultur og skrev poesi. 

• Han døde den 9. juni, år 68 e. Kr. Han var 30 år gammel. 

• Gennem Agrippina var han den eneste overlevende direkte mandlige efterkommer af Kejseren Augustus. 

• Nero var den sidste af den Julio-claudiske dynasti. 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=8t1itGJ8Zpc  Kithara  

• https://www.youtube.com/watch?v=6adj7Xoo9Us 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8t1itGJ8Zpc
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Julio-Claudiske dynasti 

Augustus 27 f.Kr. -14 e.Kr. Tiberius 14 – 37 e.Kr.  Caligula 37 – 41 e.Kr.  Claudius 41 – 54 e.Kr. Nero 54 – 68 e.Kr.  

Den Julio - Claudiske dynasti refererer til de første fem romerske kejsere der tilhørte Julius Cæsars familie, dog ikke kun 

gennem blod men også adoption.  

De regerede Romerriget fra 27 f. Kr. indtil 68 e. Kr. hvor den sidste af den linje, Nero, begik selvmord. De er kendt for at 

begære magt så meget at de slåede deres familiemedlemmer ihjel. 

Neros stamtræ – mors side 
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Neros bedsteforældre 

Germanicus Julius Caesar 

Germanicus var en fremtrædende general, som var elsket af det 

romerske folk og bredt betragtes som den perfekte romer selv 

længe efter at hans død. Han blev betragtet som Roms svar på 

Alexander den Store på grund af hans dydige karakter, gode 

udseende og militære resultater. 

- Agrippina den Ældre og Germanicus Julius Caesar. 

Germanicus Dør 

Til højre er Germanicus Julius Caesar og hans kone Agrippina den Ældre. Til venstre er Claudius og Agrippina den Yngre 

• Germanicus døde pludseligt efter en kort udiagnosticeret 

sygdom den 10. oktober 19 e. Kr.  

 

• Agrippinas mor troede Tiberius på det tidspunkt havde 

beordret Gnaeus Piso at dræbe Germanicus. Piso blev 

derefter tvunget til at begå selvmord. 

 

•  Agrippina den Yngre havde tre brødre, Caligula, Nero 

Cæsar, Drusus Cæsar og to søstre Julia Drusilla og Julia 

Livilla; Drusus Cæsar blev sultet ihjel, mens den anden 

bror, Nero Cæsar, myrdet og Agrippinas mor forvist. 

Agrippinas mor sultede sig til slut ihjel. 
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Agrippina under Tiberius 

• Agrippina, hendes to yngre søstre og Caligula, der ikke blev set 

som en trussel af Tiberius, fik lov til at leve med Tiberius på Capri. 

  

• Tiberius beordrede Agrippina i 28 e.Kr. til at blive gift med Gnaeus 

Domitius Ahenobarbus. Agrippina var 13 år, Domitius 30 år. 

 

• Tiberius blev myrdet i 37 e.Kr af en Praetorianguard og Caligula 

bliver kejser.  

Agrippina og Caligula 
 

• Agrippina blev  i 39 e.Kr. forvist af Caligula, der beskyldte hende og 

deres søster Julia for at konspirere imod ham med deres døde 

søsters mand Marcus Aemilius Lepidus, hvilket betød en ændring i 

Neros liv. 

 

• Barndomsminder af den behandling som Agrippinas mor og brødre 
oplevede, har muligvis hærdet hende til begære en magt position. 

• Agrippina er beskrevet fra antikke kilder og moderne lærde som 
en hensynsløs, ambitiøs, voldelig, og dominerende kvinde. 
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Drusilla, Livia & Agrippina 

Agrippina giftes med Claudius 
 • Claudius, a.k.a Tiberius Claudius Cæsar Augustus Germanicus var en romersk 

kejser fra 41-54 e. Kr. 

• Han blev kejser efter Caligula blev myrdet. 

• Forskere mener at han led af celebral palsy og tourettes, fordi det beskrives at 

hans knæ gav efter når han gik, hans latter var mærkelig, han savlede, havde 

løbende næse, stammede og hans hoved rystede ved anstrengelse. På trods 

af hans handicap lykkedes det ham at fuldføre meget i hans kejsertid. 

• Claudius giftede sig med Agrippina og adopterede Nero da han blev kejser. 

• Ifølge gamle historikere blev Claudius myrdet den 13. oktober 54 e.Kr. af 

Agrippina, som forgiftede ham i sin jagt på at give Nero magten.  

• Seneca den yngre, aka, Seneca philosophus, Seneca tragicus, Lucius Annaeus 

Seneca, skrev at Claudius døde af naturlige årsager. 
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Nero bliver kejser  
  Nero blev proklameret af prætorianerne og accepteret af senatet. 

  

 Han blev uddannet af den store filosof Seneca og passet af Burrus, 

kaptajnen af Prætoriapræfekt. 

  

 Hans tiltrædelse som kejser blev hyldet med glæde. 

  

 Han forsikrede senatet at han ikke ville blande sig i senatets magt og at 

han ikke bar had, uretfærdighed eller ønskede hævn. Han sagde at han 

ville være en retfærdig kejser, der ikke ville være korrupt i hans 

regering, og at han ikke vil blande hans private sager med rigets 

anliggender.  

Agrippina og Nero 

• Agrippina ønskede klart at herske gennem 

Nero, og hendes portræt optrådte kortvarigt 

på mønterne sammen hans.  

• Nero foretrak dog hans rådgiver Burrus og 

filosoffen Seneca. 
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I det første år af Neros regeringstid, skildrede Neros mønter ham side 

om side med sin mor. Det er ligesom Agrippina hersker med eller  

gennem med Nero. 

 

 Agripp(ina) AVG(usta) DIVI CLAVD8ii uxor) NERONIS 

CAES(aris) MATER 

Agrippina Augusta, Claudius guddomelige kone, Nero Caesars 

mor. 

 

 NERONI CLAVD(io) DIVI F(ilio) CAES(ari) AVG(usto) 

GERM(anico) IMPT(eratori) TR(ibunicia) P(otestate) 

Til Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus søn af den 

guddommelig Claudius, Imperator, holder af den tribuniciane 

magt. 

 

 EX S C = Ex Senatus Consulto ", på grundlag af / efter et 

dekret fra Senatet." 

Agrippinas møntvask 

“Quinquennium Neronis.” 
 
 

 

• Nero var 17 i år 54 e.Kr. da han blev 
kejser, og da han var for ung, 
administrerede Seneca og Burrus Rom. 

 

• De første fem år af Nero`s regeringstid 
er kendt som “Quinquennium Neronis,” 
dvs. femårsperiode Neronis. 

 

• Perioden var præget af indflydelse og 
administration af Seneca og Burrus. 

 

• Under deres indflydelse blev skatter 
reduceret og senatets autoritet 
overholdt.  
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Burrus 
• Marcus Antonius Pallas, Agrippinas allierede, og Burrus 

blev anklaget i år 55 e. Kr. for sammensværgelse mod 

Nero, med hensigt at Faustus Sulla, sønnen af diktator 

Lucius Cornelius Sulla, kunne blive kejser. 

 

• Seneca blev også beskyldt for at arbejde med Agrippina 

men det lykkedes Seneca at frikende dem, dog blev 

Senecas rolle som Neros rådgiver, ifølge Cassius Dio, 

formindsket. 

 

• Burrus døde sandsynligvis ved forgiftning i år 62 e.Kr.  

Seneca 

• Efter Burrus død  besluttede Seneca at trække sig tilbage fra det offentlige liv og 

dedikere sig til at skrive. 

 

• Han blev dog beskyldt et år efter for at konspirere i komplottet, den Pisoniske 

sammensværgelse, for at myrde Nero og blev derved beordret, af Nero, til at begå 

selvmord.  

 

• Det siges at han skar sit håndled, men på grund af hans alder, gik det for langsomt 

med at miste blodet, hvilket resulterede i smerte. Han indtog derfor gift, uden en 

virkning, og til slut tog han i et dampbad, hvor han blev kvalt af damp. 

 

• Bemærk; Der er to Pisoer; Gnaeus Calpurnius Piso, som er beskyldt for at dræbe 

Germanicus under Tiberius kejsertid og Gajus Calpurnius Piso, der orkestrerede "den 

pisoniske sammensværgelse" imod Nero. De begik begge selvmord. 
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Den Pisoniske Sammensværgelse 
• Et komplot for at myrde Nero så Piso kunne blive kejser.  Der kom 51 romere; 

en talrig senator, en del riddere og nogle kvinder, for at blive anklaget, 
inklusiv Seneca.  
 

• Komplottet blev afsløret fordi Epicharis, en frigiven kvinde, kontaktede 
Skibskaptajnen, Volusius Proculus for støtte, og han rapporterede planen til 
Nero. Epicharis blev arresteret men hun afslørede ikke hendes 
sammensvorne. 
 

• Mordet skulle forgå den 19. april 65 e. Kr. i Circus Maximus under den store 
årlige festival for gudinden Ceres. Nero skulle dolkes. 
 

• Senatoren Flavius Scævinus, der skulle dolke Nero, vakte først mistanke på 
grund af hans opførsel, og hans frigiven, Milichus, rapportede ham til Nero. 
Ham og Julius Natalis brød sammen, efter de blev truet med tortur og 
afslørede hele komplottet. 
 

• Af de 51 anklagede, blev 19 henrettet, 13 blev sendt til eksil og resten blev 
frikendt eller idømt mindre straf. 

Nero optræder i Neapolis 

• Nero optrådte i 64 e.Kr. i på scenen i 

Neapolis. Optrædelsen blev ikke 

betragtet som værdig af Patricierne 

og dermed så de ham ikke som 

værdig af at være en kejser. 

 

• De teatre Nero udførte, blev kort 

efter ødelagt af et jordskælv. Dette 

betød et dårligt varsel for romerne. 
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Agrippina håner Nero 
 • Nero afskedigede Marcus Antonius Pallas, en fremtrædende græsk frigiven 

sekretær under regeringstid af Claudius og hans egen i år 55 e.Kr. Seneca kom 
til hans forsvar og fik ham frikendt. Han blev dog myrdet efter Neros ordrer i 
år 63 e. Kr. 

 

• Pallas var en af Agrippinas allierede og den der mest sandsynligt bistod 
Agrippina i mordet af Claudius.  

 

• Afskedigelsen af Pallas i år 55 e.Kr. gjorde Agrippina vred og bange, hvorefter 
hun begyndte at planlægge en måde at tage Neros magt, ved at nævne at 
Britannicus var den retmæssige arving til tronen og fortjente at være Claudius’ 
efterfølger.  

 

• Hun nævnte også, til dem der ville høre, om de frygtelige hændelser hendes 
uheldige familie havde gået igennem, og at hun ville tage til den Praetorianske 
lejr med Britannicus og, med støtte fra Burrus og Seneca, tale med dem. 

 

Agrippina laver alliance 
 • Efter Agrippina hånede Nero ved at bruge Brittanicus, blev Britannicus 

forgiftet af Nero. 

 

• Britannicus blev forgiftet af Nero og døde i år 55 e.Kr. 

 

• Nero’s mor, i frygt for sit liv, begyndte at lave alliancer. 

  

• Hun opfordrede Octavia, holdte hemmelige møder med Centurioner 
og Tribuner, og gav indtryk til de overlevende adelige, at hun var på 
udkig efter en fraktion og nogen til at lede den. 

 

• Nero, i søgen efter at stoppe sin mors ordninger, beordrede Agrippinas 
vagt og hendes tyske tropper til at blive fjernet. Han flytterde hende til 
Antonias gamle hus for at forhindre hende i at holde møder, i jagten 
på at indsamle tilhængere. 

 



16-11-2016 

12 

Agrippina dør 
• Nero forsøgte adskillige gange at dræbe Agrippina;  

• Han forsøgte at forgifte hende tre gange, hvilket mislykkedes da hun havde 

modgifter. 

• Han forsøgte at kvæste hende under et specielt designet loft han havde installeret I 

hendes sovekammer mens hun sov. Det mislykkedes fordi hun blev advaret af 

nogen med kendskab til planen.  

• Han forsøgte at dræbe hende ved at synke et skib hun befandt sig på, men det 

mislykkedes fordi skibsarbejderne ved en fejltagelse dræbte Agrippinas veninde i 

stedet. Agrippina flygtede og svømmede i land. 

• Nero satte en falsk forbrydelse op, så det lignede at Agrippina havde, efter 

skibsulykken, sendt en af hendes tjenere til at dræbe ham. Derefter sendte han tre 

soldater til at myrde hende. 

• Han forklarede til senatet at han blev nødt til at dræbe Agrippina da Agrippina 

planlagde at dræbe ham. 

• Senatet accepterede forklaringen da det var praktisk at fjerne Agrippina. 

Poppaea Sabina 
• Poppaea Augusta Sabina-var en romersk kejserinde og Neros anden 

kone. 
 

• Ifølge Tacitus, var Poppaea årsagen til at Nero myrdede hans mor, dog 
er det argumentativt ifølge historikere, da Nero og Poppaea blev gift i 
år 62 e.Kr., mens Agrippina døde i år 59 e.Kr. 
 

• Det hævdes af Suetonius at Nero sparkede Poppaea ihjel i 65 e. Kr. 
efter et anfald af raseri, mens hun var gravid, men hans dybe sorg for 
hendes død, at Nero lod Poppaea blive ophøjet til guddom med sit 
eget tempel, at Nero hævede hende i en bevægelig begravelsestale, og 
at hun blev ikke brændt men balsameret og anbragt i Augustus 
mausoleum giver os et andet billede.  
 

• Dio Cassius hævder at i 67 e.Kr., beordrede Nero en ung frigiven, 
Sporus, at blive kastreret, og derefter giftede han sig med ham. Sporus 
lignede Poppaea. 
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The Great Fire of Rom; Roms brand; 
• En brand brød ud i 18 juli 64 e.Kr. i Rom og reducerede 

syv af Roms fjorten regioner til aske og delvist ødelagde 
tre andre, i 6-7 dage. Neros egen halvafsluttede palads 
blev også en del brændt. 
 

• Handelsområdets byggeri var af træværk og 
sommervinden fik flammerne til at sprede sig hurtigere. 
Det var almindeligt at have sådanne brande i 
sommertiden, bare ikke i en sådan grad. 
 

• Ifølge Tacitus var Nero i Atium og skyndte sig til Rom og 
hjalp med at slukke ilden. Han åbnede derefter hans 
paladshaver og de offentlige haver for mennesker der 
havde mistet deres hjem.  

 
• Han byggede også midlertidige strukturer for dem i nød. 

 
• Han bragte udover det fødevareforsyninger fra Ostia og 

de omkringliggende byer for at fodre dem og fik prisen 
på majs reduceret.  
 

Efter brand 
• Efter branden, organiserede Nero et storstilet genopbygning af byen. 

 

• Materialerne til den nye konstruktion skulle være mere brandsikre, og bestod af grå sten fra Alba og Galbi der 
kunne modstå brand og frost, mursten, marmor  beton.  

 

• Der blev bygget bredere gågader, og vand fra akvædukter skulle blive leveret til hvert af de nye bygninger så der 
var rigeligt vand i tilfælde at der kom en ny brand. 

 

• Hvert hus skulle have platforme så brandmænd kunne have det nemmere med at få adgang til ilden.  

 

• Han opfordrede nyt byggeri ved at belønne jordejere for deres arbejde. 

 

• Monumenter prydet med græsk kunst erstattede kunsten Rom havde tabt i branden. 

 

• Rester fra branden blev brugt til at fylde malaria-redede moser, der havde plaget byen i generationer. 

 

• Nero begyndte også at bygge Domus Aurea eller Det Gyldne hus, en ekstravagant bygning, der optog 505,857 m² 
eller 1,25 km² af Roms center. Vatikanstaten er 0,44 km² 
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Satirisk digt 

• En satirisk digt blev rundsendt på grund af 
Domus Aurea 
 

    ”Rom er ved at blive et hus, ud med dig Veii 
Quirites... “ 

 
• Nero blev upopulær med patricierne, da det 

krævede en masse penge til at genopbygge 
Rom, specielt da det var plebejer der fik gavn 
af planen. 
 

• Økonomisk politik skulle være til gavn til 
patricierne og ikke til plebejer 

 

Neros løsning til finansielle problemer 

• Nero begyndte en serie af forræderiretssager mod senatorer og andre partricierer, så han kunne 
konfiskere deres rigdom og bruge pengene til at genbygge Rom, og betale for veteraners pension. 

 

• Han indførte en lov så den kejserlige kasse skulle få fem sjettedele af de afdøde frigivnes formue. Før var 
det kun halvdelen. 

 

• Utaknemmelige romer skulle have hele deres formue konfiskeret. 

 

• Jurister der dikterede uvelkomne testamenter skulle betale en bøde, og deres ord og handlinger straffet. 

 

• Skat blev forhøjet 

 

• Korn prisen gik op 
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Nero anklages for brand 

• Nero blev dog anklaget for at brænde Rom og spille sin lyre imens byen brændte. 

 

• Nero gave skylden til de kristne og, for at berolige Roms befolkning, fik en masse af 
dem dræbt. 

 

Nero besøger Grækenland 
• Nero tog til Grækenland i 66 e.Kr., efter hans bedste indsats i 

administrering af situationen med branden. Han boede der i et år.  

 

• Der deltog han i musikalske og atletiske konkurrencer, og vandt. Han 
havde de olympiske lege flyttet to år fremad, så han kunne deltage i 
dem og for hans skyld, blev lyre spilning og andre musikalske 
konkurrencer indført.  Stridsvogne race blev også indført i hans ære. 
Han faldt dog og sluttede assisteret. 

 

• Han vandt 1.080 trofæer i alt. 

 

• Senatet forlangte, at han straks kom tilbage til Rom, men han sagde, at 
han kun ville komme tilbage som kejser. Han kom ind i byen i et 
triumftog, klædt i guld og lilla. Han blev kronet med en krans af vilde 
oliven fra Olympia og i  hånden holdt han Pythia laurbær Delphi; et 
navn givet til præstinde af Apollon-templet i Delfi, der tjente som 
orakel. 

 

• Hele befolkningen dukkede op for at hilse ham og råbte i kor. 
"Hilsner Olympianske Victor! Hilsen, Pythian Victor, Augustus! Augustus! 
Hilsner til Nero, vores Hercules! Hilsen Nero, vores Apollo, den eneste 
sejrherre af grand turen, den eneste fra begyndelsen af tid! Augustus! 
Augustus! Åh, Guddommelige stemme, Salige er de, som hører dig.” 

 

• Dette chokerede de romerske Patriciere, og var begyndelsen af enden 
for Nero. 
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Oprør; Gaius Julius Vindex 
• Gaius Julius Vindex tilhørte en gallisk høvdingefamilie, der fik borgerret 

under Cæsars erobring af Gallien, og fik senatorstatus under Caligula. 
 

• Gaius gjorde oprør mod Nero fordi han mente at mange statholdere var i 
fare efter tre statholdere, Corbulo og to Scribonius brødre blev henrettet.  
 

• Han sendte bud til flere statsholderkolleger om at styrte Nero, men de 
angav ham til Nero undtagen for Servius Sulpicius Galba som sluttede sig 
til ham. Galba fandt dog ud af at Nero havde beordret at han blev dræbt 
og blev derved ikke del oprøret i første omgang. 
 

• Vindex var statholder over den galliske provins og sammenkaldte ledende 
repræsentanter for de galliske stammer til en generalforsamling. 
 

• Han proklamerede en rejsning mod Nero og vandt deres støtte specielt da 
de var vrede på Neros skattetryk. 
 

• Han opfordrede også Galba til at overtage rollen som oprørsbevægelsens 
frontfigur og eventuelt blive kejser. 

Servius Sulpicius Galba 
• Galba tog kampen mod Nero op, men i stedet for at blive kejser sagde han at han 

skulle have titlen ”Senatets og Romerfolkets General.” 
 

• Nero opdagede oprøret, men blev i Grækenland da han ikke antog det som seriøst og 
beordrede at Vindex blev myrdet. 
 

• Nero reagerede med at erklære at Galba var en statsfjende og begik forbrydelser til 
nedkæmpelse af oprørsbevægelsen, da han fandt ud af at den respekterede Galba 
havde sluttet sig til Vindex. 
 

• Situationen var så nødig at Nero i slutning af april 67 e.Kr. erklærede sig selv som 
enekonsul, noget der ikke var forekommet i 100 år. 
 

• Nero konfiskerede Galbas italienske besiddelser og Galba retalierede med at 
bortauktionere Neros besiddelser i Gallien og brugte pengene til at finansiere sin 
egen legion og rekruttere flere legioner fra Spaniens store romerske befolkning. 
 

• Galba vandt Othos’, og kvæstoren Aulus Cæcina Alienus’, tilslutning og havde derved 
hele det iberiske landområde bag sig. 
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Verginius Rufus 

• Nero beordrede at Verginius Rufus; statholder over provinsen, Øvre Germanien, 
skulle slå den galliske opstand ned. Vindex prøvede at overvinde Rufus men det 
lykkedes ikke og hele Vindex’ galliske hærstyrke, bestående af 20.000 mænd blev 
tilintetgjort. 
 

• Efterfølgende nederlaget, begik Vindex selvmord. 
 

• Et par uger senere døde Rufus også. 
 
• Galba lod myten sprede, at Vindex’ udisciplinerede og plyndringslystne soldater 

havde på egen hånd indledt en kamp, som sluttede med Vindex’ selvmord.  Han 
sagde at Rufus var på hans side og hans soldater ville have ham som kejser. 

 
• Den anti-neroniske stemning i senatet, oprøret i Gallien, Galbas manipulation, og 

befolkningens utilfredshed, endte med at Nero blev erklæret en statsfjende. Nero 
begik selvmord ved at dolke sig med hjælp fra en frigiven. 

Nero’s bedrift; 
Domus Aurea; Nero’s gyldne hus 
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Domus Aurea 
• Domus Aurea blev bygget af Nero efter branden i 64 e. Kr. der ødelagde en stor del af Roms centrum. 

 

• Bygningen havde vægge dækket af marmor og nogle steder dekoreret med guld og ædelsten. 

 

• Stedet indeholdt endeløse vinmarker, græsgange, skove, en kunstig sø, plyndrede skatte fra byerne i øst, 
kostbare smykker, og en revolverende festsal.  

 

• Herunder var der en 32,5m kolossal statue af Nero; Collosus Neronis i skikkelse af Solens gud Sol Invictus.  

 

• Domus Aurea blev begravet ved at blive fyldt op med jord og dervefter få dens spor slettet af Nero’s 
efterfølgere, Titus og Vespasian efter hans død.  

 

• Der blev bygget Therminer Titus og Trajan ovenpå. 

 

•  I midten af det begravede palads hvor der var en sø, blev der bygget den Flaviske Amphiteatre aka 
Colloseum. Colloseum fik dens navn i middelalderen efter Neros statue Collosos Neronis. 
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Sol Invictus 

Det Gyldne Hus område 
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Neros bedrift; fortsættelse 
 • Slaverne fik ret til at klage mod deres herrer. 

 

• Dødsstraf blev forbudt. 

 

• Han støttede kunst og atletik. Nero havde en passion for musik og kunst, og selv gav en offentlig fremførelse i Rom, i 65 e.Kr. 

 

• Han reducerede skatterne, men hævede dem igen efter Roms brand. 

  

• Staten fik mere magt i starten af hans kejsertid. 

 

• Under branden i Rom, forsøgte han at hjælpe borgerne i Rom med ly i sit eget palads, mad, samt forsyninger. 

  

• Han sænkede prisen på majs, dog hævede han den igen. 

 

• Han indledte et større byggearbejde, der gav beskæftigelse til plebejerne. 

 

• Nero reducerede aureus- og denar-mønten både i vægt og i finhed i 64 e. Kr., og hjalp økonomien, der var stagneret på grund af 
Roms brand. 

 
Neros Mønter 
 
• Det er først efter Julius Cæsar, at mønter af den romerske republik fremhævede en 

levende person. Tidligere havde mønterne portrætter af forfædre eller guder. 

 

• Nero indkøbte de bedste kunstnere i 64 e.Kr. til hans mønter for at forbedrer mønternes 
kvalitet og at lave nye motiver, 

 

• I sine mønter ignorerer Nero de traditionelle kejserlige dyder, for eksempel er han Nero 
afbildet som han ser ud.  
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Nero prøvede at ligne Apollo, 
den romerske sol gud, guden af 
musik, guden der kurerer og 
guden af bueskydning og profeti. 

Sersterce af Nero: Congiarium 
 
• Congiarum  står for kejserens penge. Nero sidder på en 

domstol.  
 

• Ved siden af ham er en statue af Minerva; en romersk 
gudinde, der dyrkes som håndværkernes beskytter. Hun har 
en ugle i hendes højre hånd og lanse i hendes anden.  
 

• På hendes højre side står Liberalitas; Roms symbol for 
generositet.  
 

• Hun holder en flad bakke, der tæller penge automatisk. 
 

•  Foran kejseren er en hjælper der giver mønter til en mand, 
der er ledsaget af et barn. 
 

• Mønten læser; Cong (iarium) IIDAT (um) POP (Ulo); 
congiarum givet for anden gang til folk 
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Sersterce af Nero; Ostia port. 
 
• Nero afbildte dette på en af sine mønter, efter han blev færdig 

med at bygge en havn.  
 

• Der er skibe og både af forskellige typer.  
 

• Der er en kaj med en søjlegang til venstre og nogen der giver 
ofre på et alter.  
 

• I midten ovenfor, er en statue med et scepter i den ene hånd 
stående på en søjle.  
 

• Nedenfor er Neptun, havets gud med en åre og en delfin i den 
anden hånd. 

 
• Havnen blev bygget, så de konstant tilbagevendende 

hungersnødige ville stoppe. 

Sersterce af Nero; Janus templen 
 
• Fred i Rom var symboliseret af at lukke dørene 

til Janus templet.  
 

• Templet er en lille bygning med foldedøre i 
begge ender og bronze sidevægge. Inden i var 
en plads til en statue af Janus, med et hoved  
peget mod øst og det andet mod vest. 
 

• Mønten læser; IANUM CLVSIT PACE POP (uli) R 
(omani) TERRA Mariq (ue) PARTA 
 

• Nero lukkede templet af Janus, efter oprettelse 
af romersk fred på jorden og i havet. 
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Konklusion; 
 

• Nero var den første kejser, der blev underkastet Damnatio Memoriae, i det, alle hans statuer og tingene der bærer hans navn blev ødelagt.  
 
• Historiografer såsom Suetonius, Dio og Tacitus har fordømt ham og uden flere beviser bliver vi nødt til at stole på deres ord en del, selvom deres 

historie nogle gange er fantastiske. 
 
•  Ifølge Tacitus var der mange almindelige folk i Rom der sørgede Neros død da han var den kejser, der havde deres interesse på hjertet. 

 
• Nero blev kejser på en alder af 17 år. Det kan ikke have været nemt. Han havde også en barsk barndom og en dominerende mor. 
 
• Nero havde ingen efterfølgere. De bedste kilder vi har af Nero er fra Tacitus, Dio og Suetonius som var patricier og arbejdede under andre kejser. 

 
•  Når det handler om Neros kilder, virker de nogle gange som en blanding af fiktion og fakta som er sammentømrede og derved er det meget svært at 

skelne mellem de to. 
 

• Nero var også populær med plebejerne, og senatet som er konservativt og Patricierne kunne have ønsket at få ham ud af magten. og dermed brugte 
de alle slags rygter for at ødelægge hans popularitet. 

 
 

Trajan 

"... Un merito Traianus saepius 
testaretur Procul differre cunctos 
principes Neronis quinquennio." 
(Trajan ganske ofte erklæret, at alle 
andre kejsere faldt bag Nero i hans 
femårsperiode). 
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Nero døde den 9. juni 68 e.Kr. i Rom, Italien. Han begik 
selvmord ved at dolke sig selv i nakken med hjælp fra 
Epaphrodite. Han var 30 år. 

 
• Hans gamle elskerinde, Acte, ammer Egloge, og 

Alexandria gav ham en værdig hvile i domitiernes 
familegravsted som ligger på Collis Hortorum (Monte 
Pincio) og kan ses fra Marsmarken. 
 

• Tacitus om Nero ”I en slaves forklædning, så man ikke 
kunne genkende ham, vandrede han gennem gaderne i 
Rom, til bordeller og værtshuse."  
 

"Qualis artifex pereo,”; "Sådan en kunstner dør med mig,"  
- Neros sidste sætning ifølge Suetonius  

 
 

 

Qualis artifex pereo 

                                                   Neros tidslinje 

37 e. Kr. Lucius Domitius Ahenobarbus, senere Nero, er født, den 15. December e.Kr. 

  

50 e. Kr. Lucius bliver adopteret af Claudius, og får navnet Nero Claudius Drusus 

Germanicus. 

51 e.Kr. Nero udnævnes af kejser Claudius, som hans efterfølger. 

53 e. Kr. Nero giftes med Octavia. 

  

54 e. Kr. Claudius dør.  

Nero bliver kejser. Han er 17 år gammel 

  

55 e. Kr.  Nero får Claudia Acte som elskerinde. Agrippina er ikke glad. 

 Brittanicus dør den 11. februar 55 e. Kr. 

  

59 e. Kr. Agrippina dør den 13. oktober 54 e. Kr 

62 e. Kr.  Burrus dør 

 Burrus efterfølges af Faenius Rufus og Tigellinus.  

 Tigellinus er en dårlig indflydelse på Nero. 

 Seneca træder tilbage 

 Nero og Octavia bliver skilt. Octavia bliver myrdet på grund af 

ægteskabsbrud. 

 Nero giftes med Poppaea. 

  

64 e. Kr  Nero optræder offentligt i Neapolis. 

 Roms brand juli, 64 e. Kr. 

65 e. Kr.  Den Pisoniske sammenværgelse. 

 Seneca begår selvmord efter Neros ordrer. 

66 e. Kr. Nero besøger Grækenland i et år. 

68 e. Kr. Gaius Julius Vindex gør oprør i marts 68 e. Kr. Galba støtter ham. 

68 e. Kr Nero begår selvmord den 9. juni 68 e. Kr. 
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Kilder Bøger: 

• Kejser Nero, skrevet af Rudi 
Thomsen 

• Nero, skrevet af Peter Ørsted 

• Politiken, Bog om Romerne, skrevet 
af Susanne William Rasmussen 

 

Websider: De er dog desværre på 
engelsk. Jeg beklager. 

• http://penelope.uchicago.edu/Thay
er/E/Roman/Texts/Suetonius/12Cae
sars/Nero*.html 

• http://www.johndclare.net/Ancient
History/Agrippina_Sources7.html#1
3.2 

• http://www.johndclare.net/Ancient
History/Agrippina_Sources7.html 

 


