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Vores Cæsar: Gaius Julius Cæsars danske receptioner 
I foråret 2017 kunne det annonceres, at danske arkæologer fra efteråret 2017 påbegynder en udgravning af 

Cæsars forum som et samarbejde mellem Det Danske Institut i Rom (DIR), Centre for Urban Network Evo-

lutions på Aarhus Universitet og Sovrintendenza Capitolina i Rom muliggjort af Carlsbergfondets finansiering. 

”Det er ikke hver dag, man får chancen for at være med til at udgrave resterne af et kejserdømme - endog 

selveste Julius Cæsars kejserdømme”, skrev Videnskab.dk.1 Som mange andre medier, hæfter Videnskab.dk 

sig ved det præstigefyldte ved, at der ikke blot er tale om en udgravning på Forum, men at det netop er Julius 

Cæsars forum. Dette projekt arbejder ud fra den tese, at Cæsar har en særlig status: Selvom man ikke kender 

noget videre til antikkens Rom eller interesserer sig for oldtiden og dens historie, kender de fleste Cæsars navn 

og ved, at han var en stor general og politiker, og de fleste forbinder ham med noget positivt. Med udgangs-

punkt i en undren over, hvorfor netop Cæsar har fået denne status – hvorfor ikke fx Augustus, som skabte 

fred i riget? – ønsker dette selvstændige studium at undersøge, hvordan den danske relation til Cæsar har 

udviklet sig, ved at følge den danske reception af Cæsar gennem tiderne. Der er skrevet danske cæsarbiogra-

fier,2 men projektet, der skitseres her, ville være det første systematiske, diakrone studium af Cæsars reception 

i dansk kultur. Resultaterne ventes at give nye indblik i Danmarks forhold til antikkens Rom før og nu. 

Materiale, metode og forskningsspørgsmål 

Projektets materiale vil primært bestå af skriftlige, danske fremstillinger, hvori Cæsar behandles eller inddrages. 

Det studerede materiale kommer til at bestå af historiefremstillinger (fx Saxo, Gesta Danorum (1208), Holberg, 

Dannemarks og Norges Beskrivelser (1729 og 1749) og Dannemarks Riges Historie (1732-35), Grundtvig, Verdens 

Krønike (1812)), biografier (fx Lætus, Romanorum Cæsares Italici (1574), Holberg, Heltehistorier (1739)), litterære 

værker (fx Lætus, Bucolica (1560), digte af Holger Drachmann (1846-1908), Sofus Michaëlis (1865-1932) og 

Sofus Claussen (1865-1931) og Herman Bangs roman Michaël (1904)), populærvidenskabelige fremstillinger 

(Fx Hartvig Frisch, Cicero og Cæsar (1946) og Ørsted (1998)). Videre vil oversættelser af Cæsars værker (særligt 

mhp. paratekster), skoleudgaver (særligt mhp. værkuddrag og paratekster) og populærkulturelle fremstillinger 

(film, tegneserier – der vil primært være tale om dansk lancering af udenlandsk materiale, fx tegneserien Aste-

rix). Den danske udgravnings mediedækning og populære interesse indgår som en central case. Projektets 

indledende fase vil inkludere en grundigere indsamling af relevant materiale. 

 

Det danske materiale udlægges på baggrund af et indgående kendskab til Cæsars egen selviscenesættelse, an-

tikkens (inkl. hans samtids) reception, den senere vestlige reception, både i litteratur og kunst, samt den vi-

denskabelige traditions behandling af Cæsar. 

Det vil for de enkelte værkers brug af Cæsar blive undersøgt, hvilken rolle Cæsar spiller: Hvordan er han 

tilpasset den nye kontekst? Hvilke aspekter ved hans karakter, gerning eller værk fremhæves eller forbigås? 

Hvilke tidligere fremstillinger kan spores i den konkrete anvendelse? Hvilken rolle spiller Cæsars egen selv-

fremstilling i hans reception? – Vægter de reciperende værker det samme som Cæsar selv og i hvilken grad? 

                                                           
1 Charlotte Price Persson, ”Danske arkæologer skal udgrave Cæsars Forum i Rom”, Videnskab.dk 4. april 2017 (http://viden-
skab.dk/kultur-samfund/danske-arkaeologer-skal-udgrave-caesars-forum-i-rom). 
2 Georg Brandes, Cajus Julius Cæsar (København 1918, 2. udgave 1921); Peter Ørsted, Gaius Julius Caesar. Politik og moral i det romer-
ske imperium (København 1994, 2. udgave 1998, 3. udgave 2006). 
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Hvilke greb benyttes til at tone den aktuelle fremstilling? Og hvordan er Cæsars relation til den danske kon-

tekst? – Knyttes der aktivt an til danske problemstillinger i forbindelse med behandlingen? Hvilken betydning 

har værkets genre for forbindelsen af Cæsar til Danmark? Hvilken betydning har afsenderen/forfatteren og 

dennes baggrund og engagement i fx politik for brugen af Cæsar? 

Den teoretisk-metodiske ramme udgøres af receptionsteori (særligt Jauss’ koncept om litterær udvikling som 

en stadig og gensidig udfordring og justering af forventnings- og erfaringshorisonter), cultural memory studies 

(bl.a. vil de forskellige perioders og konkrete behandlinger blive forstået som functional memory (Aleida Ass-

mann) idet de opfattes som selektioner fra den generelle masse af cæsarerindring, storage memory (ibid.)). I de 

konkrete studier tilgås tekster bl.a. narratologisk mhp. cæsarforekomsternes værkinterne funktion og virkning 

og intertekstuelt mhp. relationen til andre tekster. 


