Multiple choice til kapitel 6
1. Hvorfra havde Octavian sine soldater, sine penge og sine klienter?
a) I sin ungdom havde han investeret i et stort antal slaver, der havde sikret ham umådelig rigdom
b) Senatet havde bevilliget dem i håb om at få en allieret
c) Han havde arvet dem af sin adoptivfar
d) Soldaterne var frivillige, pengene havde han arvet fra sin bedstefar, klienterne havde han fået gennem
talrige velgerninger i sin politiske karriere

2. Hvordan sikrede Octavian og Marcus Antonius gensidig loyalitet?
a) De indgik en højtidelig ed i Jupitertemplet
b) Octavian betalte et stort beløb, der sikrede Marcus Antonius’ loyalitet
c) De underskrev en aftalte, som senatet godkendte
d) Marcus Antonius giftede sig med Octavians lillesøster

3. Hvordan reagerede Octavian på Marcus Antonius’ affære med Kleopatra?
a) Han indledte en intensiv propagandakampagne
b) Han sendte snigmordere til Ægypten
c) Han sendte et kort lykønskningstelegram, hvilket Marcus Antonius tog meget ilde op
d) Han henrettede alle Marcus Antonius’ støtter i Rom

4. Hvad gjorde Octavian efter sejren ved Actium i 31 f.v.t.?
a) Han erklærede, at han nu var at regne for guddommelig kejser
b) Han lod et gigantisk søslag opføre som gladiatorkamp til minde om sejren
c) Han tilbageførte magten til ”senatets og romerfolkets frie rådighed”
d) Han lod alle fjender korsfæste langs Via Appia

5. Hvordan takkede senatet Octavian - ud over at hædre ham med navnet Augustus?
a) Det valgte ham til en lang række vigtige poster
b) Det udsendte en ordre på at hugge hovedet af ham
c) Det vedtog en lov, der skulle overføre alle pengemidler til Octavian personligt
d) Det lod bygge flere gigantiske paladser til ham, bl.a. i Rom og i Tivoli
På sporet af Romerriget, 978 87 7066 6435, Kristian Jepsen Steg, ©Lindhardt og Ringhof Uddannelse, København 2015

6. Hvad skrev Vergil bl.a. om?
a) Elskovskunsten
b) En Augustusbiografi
c) Metamorfoserne - altså gamle myter om forvandlinger
d) Æneas’ rejse fra Troja til Italien

7. Hvilket image forsøgte Augustus at opbygge?
a) Den stærke, frygtindgydende leder
b) Den veltalende propagandist
c) Den patriotiske imperialist
d) Den beskedne familiefader

8. Hvad gik lex julia ud på?
a) Udvisning af alle udlændige fra riget
b) En erklæring om at kejserslægten fremover skulle gå i arv i den juliske slægt
c) En række love til moralens opbyggelse
d) Tolv tavler med helt grundlæggende dagligdags love

9. Hvad var målet med Augustus’ udenrigspolitik?
a) Stabile grænser
b) At fordoble rigets størrelse
c) At forfølge de kristne
d) At sikre at grundlæggende rettigheder blev overholdt også uden for Romerriget

10. Hvad skal Augustus have sagt, da han hørte om nederlaget i Teutoburgerskoven?
a) ”Hævn over germanerne! ”
b) ”Folk burde vide, når de er erobrede”
c) ”Hvem er denne Arminius?”
d) ”Varus, giv mig mine legioner tilbage!”
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