
Cæsar – manden, der ændrede  
verdenshistoriens gang

Ifølge historieskriveren Appian (Borgerkrigen 
2.147), som skrev i det 2. århundrede e.v.t., 
blev der til Gaius Julius Cæsars begravelse, der 
fandt sted, få dage efter han var blevet myrdet 
15. marts 44 f.v.t., lavet en voksstatue af ham, 
som fremstillede ham i den tilstand, han var i 
 efter sin død. Denne voksstatue blev placeret på 
Cæsars ligbåre og båret med ligtoget igennem 
Rom. Allerforrest i ligtoget blev Cæsars blod-
bestænkte, purpurfarvede toga båret. En noget 
morbid detalje ved voksfiguren, hvis vi skal tro 
Appian, var, at den fremstillede alle, efter sigen-
de 23, knivstik, som havde ført til Cæsars død. 
Dødsskulpturen, som man kan kalde den, synes 
således ikke at have været en idealiseret repræ-
sentation af Cæsar, sådan som man måske ellers 
ville have ønsket, at han skulle huskes, men sna-
rere, hvis kilderne har ret, et forsøg på at vise of-
fentligheden, hvorledes manden var blevet myr-
det – i nogles øjne – groft, brutalt og uretfærdigt. 
Den kan derfor opfattes som den sidste og må-
ske mest naturtro fremstilling af Cæsar, der på 
dette tidspunkt havde eksisteret i Rom. Det må 

antages, at Appian, som skrev en del senere end 
Cæsars tid, baserede sine udlægninger, der var 
skrevet på græsk og handlede om de romerske 
krige, på tidligere kilder, som i dag er gået tabt.

Efter sin død forblev Cæsar en omstridt skik-
kelse i Rom, som han også havde været det, mens 
han var i live. Derfor blev den offentlige plads, 
der i dag bliver kaldt Cæsars Forum, som han 
havde påbegyndt i 54 f.v.t., også først gjort fær-
dig mere end to årtier efter, da Octavian – Cæsars 
adoptivsøn, som senere blev den første romer-
ske kejser, nemlig Augustus – kunne færdiggøre 
den og Venus Genetrix-templet i 29 f.v.t. Cæsars 
Forum var i sin tid blevet anlagt på dyrt opkøbt 
land, hvor der tidligere havde ligget privathuse. 
Cæsar havde ved konstruktionen af den stort an-
lagte plads som den første i Rom turdet anlægge 
en plads, der hyldede ham selv, mens han var i li-
ve, så tæt på Forum Romanum – romernes sto-
re offentlige politiske og religiøse midtpunkt. 
Ved anlæggelsen af en offentlig plads, der hyl-
dede ham selv, lagde Cæsar grunden til den tra-
dition, som blev videreført over århundreder 
igennem de senere stort anlagte kejserfora. Men 
hans plads var intet kejserforum. Pladsen skal 
ses i konteksten af den magtkamp og konkurren-

Cæsar og hans  
portrætter 

Magtens subtile repræsentationer
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ce, som foregik i den øverste elite i Rom, og som 
ligeledes indbefattede Pompeius’ monumentale 
teaterkompleks, for eksempel (mere om Cæsars 
Forum i kapitel 5). 

På det tidspunkt, hvor Octavian kunne fær-
diggøre Cæsars Forum, havde han opnået så stor 
politisk magt i Rom, at han kunne tillade sig det-
te uden at blive væltet. Kun to år senere fik han 
tildelt titlen Augustus (den ophøjede) af sena-
tet, og den periode, vi i dag kalder den romer-
ske kejsertid, begyndte. Efter Cæsars begravelse 
sørgede Octavian for at iscenesætte sig selv som 
den perfekte arvtager til Cæsar – ikke kun som 
hans adoptivsøn, men ligeledes som hans politi-
ske arvtager. Dette var et vigtigt skridt på et tids-
punkt, hvor Roms fremtid var usikker på grund 
af de mange borgerkrige, som blev og var ble-
vet ført både på italisk grund og i provinserne, 
der led under den store usikkerhed. Octavian 
drev sin politiske karriere vidt, og man kan gå så 
langt som til at sige, at Cæsars politiske beslut-
ninger og retning banede vejen for det romer-
ske kejserrige. Den politiske og subtile religiøse 
iscenesættelse gik hånd i hånd med visuelle re-
præsentationer af de individer, der stræbte efter 
magten, og Cæsar var ingen undtagelse. Faktisk 
udnyttede han de medier, der fandtes, til perfek-
tion, og den senere augustæiske kunst, der var 
dybt politisk og religiøs, trak i høj grad på de in-
novative aspekter, som Cæsar havde sat i spil i 
ikonografien.  

Vi ved, at der i antikken fandtes mange of-
fentlige portrætter af Cæsar, men vi har ingen 
portrætter overleveret, som, vi med sikkerhed 
kan sige, er af Cæsar. De eneste repræsentation-
er, som utvivlsomt gengiver Cæsars portræt, er 
dem, som findes på mønter, der blev slået i hans 
levetid. Alle potentielle rundskulpturportrætter 
(dvs. fritstående skulpturportrætter) af Cæsar 
stammer fra tiden efter hans død. Det er derfor 

portrætterne på mønterne, der ligger til grund 
for identifikationen af de potentielle Cæsarpor-
trætter i andre materialer. Cæsars egentlige ud-
seende forbliver derfor en gåde for os på de fleste 
fronter. Dette kapitel fokuserer på Gaius Julius 
Cæsars portræt, både de potentielle marmorpor-
trætter såvel som portrætter på mønter og i an-
dre medier, såsom gemmer og segl. Vi forsøger 
her at komme nærmere det, vi egentlig ved om 
disse fremstillinger og deres betydning i sam- og 
eftertiden.

Portrætkulturen  
i Cæsars samtid 

Portrættet i antikken var et udbredt og vidt brugt 
medium, igennem hvilket idealer og ideologier 
også kunne kommunikeres. Portrætter, forstået 
som gengivelser af et bestemt individ, men ikke 
nødvendigvis i en naturalistisk stil, var i senre-
publikken og den romerske kejsertid en vigtig og 
helt central kunstform. Portrætter blev brugt i 
både det offentlige og det private rum til at kom-
munikere status og politisk stilling. Et portræt 
opstillet på et centralt sted kunne markere den 
magt og sociale status, som det repræsentere-
de individ besad, og være med til at fastholde en 
erindring om personen, uanset om vedkommen-
de var i live eller død. Portrættet kunne samti-
dig kommunikere forskellige budskaber og ret-
tes mod forskellige målgrupper alt efter dets 
udformning, størrelse og materiale samt place-
ring og bredere kontekst.

Det er bemærkelsesværdigt, at det måske 
mest naturtro portræt af Cæsar først blev 
frem stillet efter hans død – nemlig hans voks-
portrætskulptur, som blev fremvist ved hans 
begravelse. Vi ved fra skriftlige kilder, at voks-
masker, de såkaldte imagines maiorum (forfader-
portrætter), var almindelige i den republikanske 
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periode, og det er blevet foreslået, at de blev 
trukket direkte fra den afdødes ansigt i det re-
publikanske Rom. Da portrætterne var lavet af 
voks, er ingen af dem overleveret. Der er nogle få 
rundskulpturer, der også indikerer, at eliten i det 
senrepublikanske Rom ikke kun fik fremstillet 
imagines som voksmasker af ansigtet, men også 
som portrætbuster lavet af bronze. Den senre-
publikanske rundskulptur på illustrationen viser 
en mand, der bærer to hoveder, en i hver hånd. 
Disse portrætter fortolkes som rundskulpturre-
præsentationer af aneportræt ter eller -masker. 
Sådanne masker og til dels altså også skulptu-
rer må have set dramatiske ud og må bogstave-
ligt talt have mindet beskueren om den afdødes 
udseende og dermed også dennes personlige 

egenskaber. Disse antikke dødsmasker kan sam-
menlignes med moderne dødsmasker støbt i gips 
eller ligeledes udformet i voks. I det republikan-
ske Rom blev disse voksmasker højst sandsynligt 
brugt i anegallerier i privathjemmene og båret i 
processioner ved specielle lejligheder igennem 
det offentlige rum.

Fig. 1 | Carl Jacobsens dødsmaske. 

Fig. 2 | Skulpturen kaldes "Barberini Togatus" 

og viser en romersk patricier med anemasker/

forfaderportrætter.
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Selviscenesættelsens mester –  
Cæsar og hans tilstedeværelse  
i det offentlige rum i Rom

Inden sin død 15. marts 44 f.v.t. havde Cæsar, 
som nævnt ovenfor, nået at indvie sit eget of-
fentlige forum, det såkaldte Forum Julium og-
så kaldet Cæsars Forum (se kapitel 5). Den of-
fentlige indvielse skete 26. september 46 f.v.t. 
Indvielsen af pladsen, der lå lige bag ved kurien, 
hvor det romerske senat mødtes, og altså klos op 
ad Forum Romanum, var den afsluttende (selv-)
fejring af Cæsars firdobbelte triumf (se kapitel 4 
om Cæsars triumfer). På forummet dedikerede 
Cæsar et tempel til Venus Genetrix. Gudinden, 
som den juliske slægt mytologisk associerede sig 
med, havde Cæsar igennem tilnavnet Genetrix 
(stammoder) valgt som sin skytsgudinde. Han 
hægtede så at sige sig selv og sin familie på en 
gudinde for at understrege, at han og hans fami-
lie var guddommelige – et tiltag, der var meget 
dristigt i hans samtid. Dette træk var ikke no-
get, der huede Cæsars politiske modstandere, og 
hans hybris (overmod) både på den politiske og 
den religiøse front var en stor del af det, der før-
te til mordet på ham i 44 f.v.t. 

Hans forum var en uovertruffen og hidtil 
uset selviscenesættelse af personlig magt, pre-
stige og politisk indflydelse. Det eneste rivalise-
rende anlæg var Pompeius’ teaterkompleks på 
Marsmarken – ikke langt fra Forum Romanum. 
Men teaterkomplekset lå ikke så centralt som 
det forum, Cæsar fik anlagt i Roms politiske og 
religiøse centrum. Selve udlægningen af forum-
met krævede blandt andet opkøb af private grun-
de, som var dyre, da de lå midt i Rom, og dertil 
måtte en hel del af Kapitolhøjens nordøstlige si-
de brydes væk. Forud for denne magtudfoldel-
se, som må have omdannet det centrale Rom til 
en byggeplads i længere tid, var Cæsars tilste-

deværelse i det offentlige rum i Rom blevet in-
tensiveret: Hans møntportrætter cirkulerede, 
og en lang række statuer og portrætbuster blev 
opsat. At lade sig afbilde på datidens masseme-
die, mønterne, var ikke en ny tradition, men en, 
som stammede fra de hellenistiske herskere, og 
ligeledes var portræt- og æresstatuetraditioner-
ne ej heller nye fænomener. Romerne trak på en 
lang række traditioner, der havde været prakti-
seret i århundreder i middelhavsområdet. Men i 
den senrepublikanske periode med dens tumul-
tariske politiske situation blev repræsentationer 
af magthavere eller personer, der gerne ville ha-
ve magten, tilføjet endnu et lag af kompleksitet.

Cæsars portrætter –  
magtens afspejlinger

Cæsars portrætter har til alle tider fascineret for-
skere, og hver gang et senrepublikansk mands-
portræt med visse ligheder med kendte poten-
tielle portrættyper af Cæsar er blevet fundet, har 
det ført til lange diskussioner om, hvorvidt det 
nu måske kunne være et Cæsarportræt. Det ville 
jo være en sensation. Cæsars portrætter har der i 
moderne tid været så godt salg i, at der er blevet 
lavet moderne forfalskninger af dem. 

Det er ikke mange bekendt, at artiklen ”The 
Portraits in Marble of Julius Caesar: A Review” 
af Flemming Johansen, tidligere direktør for 
Ny Carlsberg Glyptotek i København, til stadig-
hed – også internationalt set – er et af de bedste 
værker, der er skrevet om Cæsars portrætter og 
problemerne omkring identificeringen af dem. I 
sin artikel gav Johansen et overblik over status 
på forskningen, og man må sige, at denne status 
fortsat er gyldig i dag. Johansen optalte antal-
let af portrætter inden for hver af de to hoved-
portrættyper af Cæsar, der findes: den såkaldte 
Chiaramontitype og den såkaldte Tusculum type. 
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Begge portrættyper findes kun i udgaver, der 
stammer fra perioden efter Cæsars død. De ori-
ginale portrætter var udført i bronze, ikke i mar-
mor, som de overleverede portrætter. Bronzerne 
er blevet omsmeltet i senere perioder. Marmor-
portrætterne betragtes som romerske kopier af 
de originale portrætudgaver og kan derfor varie-
re indbyrdes, men overordnet set kan de indord-
nes i de to hovedkategorier.  

De originale portrætter af Cæsar blev frem-
stillet i en periode, der var karakteriseret af gen-
nemgribende politiske omvæltninger, og de 
gengiver personen, der befandt sig i begivenhe-
dernes centrum, og som i høj grad var drivkraf-
ten bag udviklingerne. Samtidig fandt det, man 
kan kalde et kulturelt paradigmeskifte, sted – et 
skifte, der også afspejledes i den romerske por-
trætkunst i senrepublikken og den tidlige kejser-
tid. Om end det skete langsomt, ses dette skred 
også subtilt afspejlet i Cæsarportrætterne, der 
er blevet kaldt den mest forskelligartede gruppe 
af gengivelser af et enkelt individ i romersk por-
trætkunst. De skriftlige kilder er relativt umed-
delsomme om Cæsars udseende, og dette har i 
høj grad været medvirkende til forskningens fo-
kus på at nærme sig den historiske værdi af det 
bevarede arkæologiske materiale, nemlig de 
håndgribelige portrætter. En af de kilder, der for-
tæller os mest om Cæsars udseende – og det er 
ikke meget – er den noget senere Sueton (ca. 70-
130 e.v.t.), der skrev biografier om Cæsar og 11 
af de senere romerske kejsere i værket Om Cæ-
sarernes liv. Sueton skriver, at Cæsar var ”… høj 
af vækst, hans hudfarve klar, hans lemmer trin-
de, munden noget for fyldig, øjnene mørke og 
levende” (Sueton, Divus Iulius 45, oversat af Dra-
chman 1912), og at han gik med laurbærkrans for 
at skjule sin ringe hårvækst. Værdien af sådanne 
passager er begrænsede med hensyn til Cæsars 
faktiske udseende, og af samme grund forbliver 

de fysiske portrætter centrale i vores forståelse 
af Cæsars samtids idealer – også uden at antage, 
at portrætterne var en fuldstændig naturalistisk 
skildring af personen. De bevarede angivelige 
portrætter af Cæsar findes som sagt i en række 
forskellige medier, materialer og størrelser, lige 
fra marmorportrætter i legemsstørrelse, der var 
opstillet i det offentlige rum, over mønter, der 
cirkulerede bredt i Romerriget, til små udskårne 
gemmer, der var forbeholdt mere private elite-
kontekster.

Cæsar i marmor –  
rundskulpturens betydning

Marmorportrætter af romerske herskere og den 
romerske elite er overleveret i stort antal, og 
i mange tilfælde eksisterer flere portrætter af 
samme individ. Dette gælder først og fremmest 
de forskellige kejsere og deres nærmeste familie, 
hvis portrætter blev fremstillet efter idealtyper 
og spredt over imperiet, sådan at magthaverne 
og deres nærmeste familiemedlemmer var repræ-
senteret overalt, hvor de herskede. Systematisk 
kopiering af portrætterne lader for alvor til at 
have taget fart i den augustæiske periode. Fra 
samme periode stammer også de fleste kopi-
er af Cæsarportrætterne. Arkæologer har igen-
nem mere end hundrede år inddelt portrætterne 
i forskellige typer, men grænsen mellem disse er 
til tider flydende. Som sagt var de originale por-
trætter lavet i bronze, men af disse portrætter er 
meget få bevaret i dag. I Cæsarportrætternes til-
fælde betyder det, at vi har en begrænset mæng-
de gengivelser i marmor i mere eller mindre 
naturlig størrelse. De typologisk sikre tilskriv-
ninger, som tæller 17 stykker, fordeler sig på de 
to overordnede typer nævnt tidligere. Den ene 
type, som tænkes at være den ældste af de to, er 
navngivet Tusculum efter fundstedet på et por-
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træt, der nu befinder sig på Museo di Antichità 
i Torino og kendes i yderligere seks kopier. Her 
er Cæsar kendetegnet ved sit tynde hår, der er 
redt frem højt i panden over hovedets særpræge-
de form, som især bliver tydelig, når det betrag-
tes fra siden. Ansigtets træk er skarpe og giver 
portrættet et årvågent og måske nærmest iro-
nisk udtryk. Et andet tydeligt kendetegn er de 
asymmetriske folder, der løber fra næsefløjene 
mod mundvigene. Halsen er tydeligt rynket, og 
adamsæblet træder frem, som det også ses på de 
nedenfor omtalte gengivelser af Cæsar på møn-
ter, der stammer fra 44 f.v.t. Dette stemmer godt 
overens med en datering af portrættets forlæg 
til Cæsars sidste leveår. På det tidspunkt udfor-
medes de romerske portrætter generelt i en na-

turalistisk stil, med hvilken man tilsyneladende 
forsøgte at gengive de portrætterede i en natur-
tro – og nogle gange overdreven naturtro – stil. 
Alderstegn såsom rynker, vigende hårgrænser 
og løs hud afholdt man sig ikke fra at gengive. 
Nogle forskere mener endda, at man i netop den-
ne periode fremstillede portrætter, der, ud over 
at være realistiske gengivelser af et ansigts unik-
ke udseende, også formåede at indfange noget 
af den portrætteredes indre sjæleliv, vedkom-
mendes særlige psykologiske karakter. Denne 
stil blev dog kun brugt i en begrænset periode i 
det 1. årh. f.v.t. Som en del af sit nye politiske og 
religiøse regime introducerede kejser Augustus 
(kejser 27 f.v.t.-14 e.v.t.) en anderledes idealise-
ret stil, som i store træk bevægede sig væk fra 
den republikanske naturalisme og på samme tid 
indvarslede kejserdømmet, som indebar, at em-
bedet gik i arv inden for familien. Derfor skulle 
portrætter af familiemedlemmer til en vis grad 
ligne hinanden.

Den anden overordnede portrættype er en 
anelse vanskeligere at have med at gøre, idet den 
fordeler sig på to undertyper, som formentlig 
skal forstås i sammenhæng med begivenheder 
og ideologiske forhold efter Cæsars død. Denne 
type, som sædvanligvis betegnes Chiaramonti-
typen efter to portrætter, tager sig på flere 
punkter anderledes ud end Tusculumtypen. Et 
portræt på museet Opera della Primaziale i Pisa 
har lagt navn til den første undergruppe, som 
er den ældste af de to, og til hvilken yderligere 
fem portrætter medregnes. Her ses Cæsar gengi-
vet med en tættere og længere hårpragt. Ansig-
tet er en anelse mindre rynket, mens trækkene 
stadig er lige skarpe. Hertil drejes halsen let, og 
portrættet kan af den grund siges at have et mere 
energisk udtryk. Det menes, at denne portræt-
type først blev indført efter Cæsars død, og at 
den måske endda skal sættes i forbindelse med 

Fig. 3 | Cæsar: Tusculumportrættet.
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hans efterfølgende guddommeliggørelse i år 42 
f.v.t. Den anden undergruppe, der består af fire 
portrætter, er bedst eksemplificeret ved det vel-
kendte Chiaramontiportræt, der befinder sig i 
De Vatikanske Museer. I denne portrættype aflø-
ses de karaktertræk, som kendetegnede Cæsar i 
Tusculumtypen, af et mere symmetrisk propor-
tioneret ansigt og en kraftigere frisure, der mere 
fyldigt og velfriseret lægger sig om portrættets 
pande og nakke. Dette markerer en klar afvigelse 
fra det ældre Tusculumportræt og en videreud-
vikling af Pisaportrættet. På samme tid harmo-
nerer det udmærket med den måde, Augustus 
lod sig portrættere på, og portrættypen må have 
understreget forbindelsen mellem Augustus selv 
og hans ophav, Divus Julius. Cæsar blev på sam-

me tid gjort til en del af den augustæiske æstetik 
og dermed også assimileret tættere til den repræ-
sentationsstil, som Augustus ville have, at den 
julisk-claudiske familie skulle være udtryk for. På 
et sådant stilistisk grundlag dateres denne por-
trætundergruppe til Augustus’ regeringsperiode.

Selvom denne præsentation af typerne 
frem står relativt lineær, er virkeligheden selv-
sagt mere kompliceret. De afløste nemlig ik-
ke nødvendigvis hinanden men kunne benyttes 
samtidigt. Udgravninger på øen Pantelleria, be-
liggende sydvest for Sicilien, frembragte således i 
2003 en række portrætter af kejserfamilien, som 
man mener var opstillet i en form for portrætgal-
leri. Blandt disse var et Cæsarportræt, som da-
teres til Claudius’ regeringsperiode (41-54 e.v.t.), 

Fig. 4 | Cæsar: Pisaportrættet. Fig. 5 | Cæsar: Chiaramontiportrættet.

INDHOLDSFORTEGNELSE
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

INDEKS



116
......

J A N  K I N D B E R G  J A C O B S E N  O G  R U B I N A  R A J A

og hvis overordnede udformning knytter sig til 
Tusculumtypen. Ansigtstrækkene er dog udglat-
tede efter et mere regelmæssigt, ældre forbille-
de. Portrættet er på den måde netop, som også 
nævnt ovenfor, tilpasset den julisk-claudiske stil 
og har på lige fod med de øvrige portrætter kun-
net indgå i et samlet narrativ om familiens histo-
rie.

Foruden de ovenstående eksemplarer er 
en betydelig mængde andre portrætter forsøgt 
identificeret som Cæsar. Det lader dog til, at 
mange af disse snarere skal forstås som portræt-
ter, der lægger sig tæt op ad Cæsars udseende 
af stilmæssige grunde, men som i virkeligheden 
forestillede andre privatpersoner. Fænomenet 
er interessant og kan i en romersk sammenhæng 

første gang iagttages på netop Cæsars tid. Selv-
om det vanskeliggør udpegningen af de egentli-
ge Cæsarportrætter, kan det til gengæld fortælle 
os noget om sociale forhold og den effekt, som de 
talrige opstillede portrætter af Cæsar havde på 
tidens idealer. 

Giv kejseren, hvad kejserens er! 
SoMe i antikken

Til trods for at første del af denne underover-
skrift stammer fra Matthæusevangeliet, som 
stammer fra perioden omkring og efter 70 e.v.t. 
– altså lang tid efter Cæsars død, så er det et re-
levant citat i forhold til møntportrætterne af 
de romerske herskere. Citatet, der efter sigen-
de stammer fra Jesus, drejer sig om en situati-
on, hvor Jesus diskuterer med farisæerne om 
den skat, som undersåtter betalte til den romer-
ske kejser. Farisæerne mener, at man ikke burde 
betale skatten, så Jesus beder dem se på en mønt 
(denar). Mønten bærer kejserens billede (sikkert 
Augustus), og Jesus siger ifølge evangeliet «Hvis 
billede og indskrift er det?» Farisæerne svarer 
«Kejserens», og Jesus konkluderer «Så giv kejse-
ren, hvad kejserens er” (Matthæus 22.21). Dette 
er et godt eksempel på, at man vidt og bredt i 
Romerriget havde mulighed for at danne sig et 
indtryk af, hvordan herskerens portræt så ud. 
Møntprægningerne med de romerske herskere 
var antikkens største massemedium, det tætte-
ste, man kommer et datidigt SoMe. Mønterne 
cirkulerede vidt og bredt og er derfor den bed-
ste form for propaganda, både politisk og religi-
øst, som man kunne forestille sig. Og dette vid-
ste Cæsar også. Mønter i den romerske kejsertid 
kunne præges på statsplan såvel som på byni-
veau. Både stats- og bymønter blev ofte præget 
med herskerens portræt på den ene side, som på 
denne måde kunne spredes vidt og bredt, men 

Fig. 6 | Portræt af Cæsar fra Pantelleria.
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traditionen stammede altså fra tidligere perio-
der.

Portrætterne af Cæsar på de senrepublikan-
ske mønter, som han fik præget, er de eneste, 
som med sikkerhed stammer fra hans levetid. 
Derfor er de til stadighed vores bedste kilde til 
Cæsars selvrepræsentationer. Selvom det lader 
til, at der allerede i 48-46 f.v.t. forekom prægnin-
ger af Cæsars portræt på mønter i Grækenland og 
Den Nære Orient, var det først omkring Cæsars 
sidste leveår, at fænomenet er attesteret i Rom. I 
44 f.v.t. tildeltes Cæsar officielt og per senatsde-
kret retten til at få sit kontrafej slået på mønter 
og blev dermed den første levende romer, hvis 
portræt fik lov at pryde en møntprægning ud-
stedt i byen Rom. De bedste møntportrætter af 
Cæsar findes på møntmesteren Mettius’ tidligste 
denarer. Her vises diktatorens ansigt i profil om-
givet af en titulatur, CAESAR·DICT·QUART (dvs. 
CAESAR DICTATOR QUARTUS), der både identi-
ficerer den afbildede og lader beskueren forstå, at 
han var diktator for fjerde gang, da mønten blev 
præget. En karakteristisk krum lituus (præste-

stav) bag hovedet vidner samtidig om det præ-
steembede (augur), som Cæsar bestred. Politik og 
religion var både vigtige og tæt forbundne stør-
relser i det antikke Rom, og en sådan udnævnelse 
var af den grund endnu mere fordelagtig at have 
repræsenteret.

Portrættet på mønten bærer en krans om ho-
vedet over den høje pande. Øjnene er store og 
som resten af trækkene skarpt optrukne. Halsen 
er lang og vældigt rynket med et tydeligt adams-
æble. Rynker ses tydeligt i panden, omkring næ-
sefløjene og ved mundvigene. I år 44 f.v.t. har 
Cæsar været 56 år gammel, og der blev ikke lagt 
skjul på karaktertræk, der afspejlede alderen, 
i disse portrætter – måske endda tværtimod. I 
dette portræt findes altså særligt med hensyn til 
kransen og hårpragten overensstemmelser med 
Suetons beskrivelse ovenfor, og man kan tænke 
sig, at forfatteren kendte sådanne møntportræt-
ter af Cæsar. Møntportrættet af Cæsar demon-
strerer og kommunikerer på en direkte måde den 
politiske og religiøse magt, der på denaren bog-
staveligt talt omgærder hans figur. Det må ha-
ve haft en betragtelig effekt i samtiden. Sådanne 
stærke magtdemonstrationer fra Cæsars side var 
alle medvirkende til, at han blev upopulær blandt 
mange af de andre senatorer, og at han senere 

Fig. 7 | Denar slået af møntmesteren Marcus Mettius 

(RRC 480/2a).
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det år, som denne prægning stammer fra, blev 
myrdet.

Som nævnt er møntportrættet centralt af 
flere årsager. Først og fremmest blev det almin-
delig praksis at afbilde magthaverens portræt på 
mønter. Fra Augustus’ tid og op igennem den ro-
merske kejsertid lod kejserne sig afbilde på ri-
gets mønter. Selv i dag finder man i mange lande, 
Danmark inklusive, majestæten afbildet på lan-
dets møntfod. Augustus brugte Cæsars modige 
skridt med at lade sig afbilde på en udmøntning 
fra Rom som forbillede for sin egen videre fær-
den. Han lod endda i flere tilfælde Cæsars por-
træt præge på sine egne mønter, nogle gange 
i profil over for sit eget. På denne måde under-
stregede han den direkte forbindelse til den gud-
dommeliggjorte Cæsar uden at kalde sig selv 
guddommelig. Men hvis man havde en guddom-
meliggjort far, så måtte man jo også selv til en 
vis grad være gjort af samme stof. Augustus var 
meget subtil i sin politiske og religiøse propagan-
da, og det gav ham mere succes, end Cæsar havde 
haft med sin mere direkte stil. Mønt eksemplet 

ovenfor viser en mønt, som er direkte identificer-
bar med individet og tillige daterbar på grund af 
titulaturen, som kan sammenholdes med histo-
riske kilder. Af samme grund hviler identifikatio-
nen af Cæsars portrætter i andre materialer ofte 
på sammenligninger med netop denne mønt-
type. 

Portrætter for eliten –  
gemmer og segl

En helt anden gruppe af materiale, hvor Cæsars 
portræt også figurerede, var gemmer og segl. En 
del af de fineste eksemplarer af disse som of-
test små genstande har overlevet på grund af 
deres høje kvalitet og dermed følgende beva-
ringsværdi, som i mange tilfælde har betydet, 
at de siden antikken har cirkuleret i forskelli-
ge samlingssammenhænge, både kirkelige og 
verdslige. De fleste gemmers overlevelse skyl-
des dog at de, ligesom keramik, er nærmest 
uforgængelige i jorden. Portrætter, som gengi-
ver Cæsar udskåret i ædel- eller semiædelsten, 
såkaldte gemmer, findes der flere af. En af dis-
se, en ametyst fra Louvre, lægger sig med bå-
de frisuren og ansigtets udformning tæt op ad 
Chiaramontiportrættypen nævnt ovenfor. En 

Fig. 8 | Denar med portrætter af Cæsar og Augustus 

(RRC 534/2) fra 38 f.v.t.
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anden udskåret ametyst, der befinder sig på mu-
seet i Syrakus, ligner på samme måde til forveks-
ling portrættet på Mettiusdenarerne og er sågar 
også udstyret med en lituus. Det vil sige, at de 
samme portrættyper af Cæsar findes repræsen-
teret på både gemmer, mønter og i rundskulp-
tur, og dette giver anledning til overvejelser om, 
hvor bredt disse portrættyper faktisk har været 
kendt, og hvor stor deres gennemslagskraft som 
de accepterede repræsentationer af herskeren 
må have været. Noget tyder i al fald på, at nogle 
af portrættyperne var mere foretrukne end an-
dre.  

Foruden de ovenfor omtalte findes der en se-
rie af gemmer og glaspaster med portrætter, som 
er foreslået identificeret som Cæsar. På en ame-
tyst, der befinder sig på Metropolitan Museum i 
New York, ser vi nok det bedste eksempel i en me-
get høj kvalitet. Den viser et portræt i profil, som 
gengiver en mand med vigende hårgrænse, høj 
pande, rynker omkring dybtliggende øjne, næse 
og mund samt en lang, senet hals. Portrættet in-
kluderer det øverste af kroppen, der er svøbt i et 
klæde, som i den højre hånd knyttes under ha-
gen. Gemmerne kan have været indfattet i ringe 
og båret som smykker. På den måde var de både 
udtryk for smag, stil, rigdom og højst sandsyn-

ligt også loyalitet, når de blev båret i samtiden. I 
eftertiden ville de blandt dannede og rige romere 
have udgjort gode samtaleemner, som den noget 
større og berømte Gemma Augustea også menes 
at have gjort. På British Museum findes en fin-
gerring i jern med et guldemblem, hvorpå Cæsar 
er fremstillet. Her vises han i profil, som var van-
ligt, med krans om hovedet, og ansigtet har de 
sædvanlige karakteristika. Bag den lange hals vi-
ses en kande, som formentligt skal henlede tan-
kerne på religiøse ritualer, hvor man udgød vin 
eller olie, og som ligesom lituus-staven under-
streger Cæsars vigtige funktioner inden for ro-
mersk religion.

Mens både marmorportrætter og mønter i 
stor udstrækning har været offentligt tilgænge-
lige, var de mere luksuriøse genstande på grund 
af deres værdi henvendt til et langt mere snæ-
vert publikum bestående af folk fra samfundets 
øvre lag. En velstående romer, i Rom eller i pro-
vinsen, har kunnet signalere en lang række vær-
dier ved besiddelsen af et smykke, der bar Cæsars 
portræt – både i Cæsars levetid, men ligeledes ef-
ter hans død. Både politiske tilhørsforhold, al-
liancer og religiøse tilknytningsforhold kunne 
subtilt markeres igennem sådanne objekter. Ud 
over symbolværdien kunne udskårne ringe og-

Fig. 9 | Ametyst fra Louvre med portræt 

af Julius Cæsar.

Fig. 10 | Ametyst med portræt af Julius 

Cæsar.
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så tjene en mere umiddelbar og praktisk funkti-
on. Ringe med et billede skåret i negativen kunne 
fungere som segl, hvis de blev presset ned i et 
formbart materiale som ler eller voks. I Ægyp-
ten er der blandt andet gjort en spændende op-
dagelse på denne front. I et tempelarkiv ved Edfu 
fandt man en samling af sådanne seglaftryk i ler. 
Disse aftryk sad oprindeligt på forskellige doku-
menter, og blandt dem optræder seglaftryk, der 
viser både Julius Cæsars og Kleopatras ansigter 
i profil. Templets placering et godt stykke oppe 
ad Nilen understreger, hvor vidt billeder af Cæ-
sar var distribueret, og dermed også hvor langt 
hans magt rakte.

Cæsars portrætter –  
begyndelsen på  
en ny verdensorden

Cæsars portræt blev i løbet af hans karriere i hø-
jere og højere grad et allestedsnærværende sym-
bol og nærmest en stedfortræder for diktato-
ren selv. Vores viden om portrætternes talrighed 
suppleres desuden af flere statuebaser med ind-
skrifter, der fortæller os, at statuer af Cæsar op-
rindeligt stod på disse baser. Antikke historikere 
som Cassius Dio (ca. 150-235 e.v.t.) beretter lige-
ledes for os, at der var opstillet statuer af Cæsar 
i alle Romerrigets byer og templer. Samtidig be-
skrives i litteraturen også mere specifikke ek-
sempler, som belyser portrætternes originale 
kontekst – et aspekt, der er vigtigt for en forstå-
else af deres funktion. Da man mangler prove-

Fig. 11 og 12 | Fingerring med portræt  

af Julius Cæsar. 

Fig. 13 | Lerforseglinger med portrætter  

af Julius Cæsar  og Kleopatra.
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niens og dermed oprindelig kontekst for en stor 
del af portrætterne, er disse kilder særligt vigti-
ge. For eksempel fortæller samme Dio (43.14), 
at der i 46 f.v.t. blev opstillet en statue af Cæsar 
på Kapitolhøjen, hvor også det store tempel til 
Jupiter Optimus Maximus lå. Placeringen ved 
siden af et af byens ældste og vigtigste templer 
var meget prominent og kan ikke have mindsket 
portrættets effekt på dets omgivelser. Dertil ved 
vi fra de skriftlige kilder, at Cæsar på sit forum 
fik opstillet en rytterstatue af sig selv. Portrætter 
i forskellige materialer, størrelser og kontekster 
komplementerede altså hinanden i en generel 
udbredelse af repræsentationen af herskeren og 
fandtes både på offentlige steder og i mere pri-
vate sammenhænge. Igennem sin propaganda 
opnåede Cæsar stor berømmelse og meget magt 
– en magt, der på den ene side førte til hans 
mord, men som på den anden side førte til etab-
leringen af det romerske kejserrige, en ny ver-
densorden.
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