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Multiple choice til kapitel 7 

 

1. Hvorfor var Augustus’ propaganda effektiv? 

a) Fordi den byggede på kristendommen, som var særdeles udbredt på dette tidspunkt 

b) Fordi han kontrollerede datidens aviser 

c) Fordi den byggede på i forvejen eksisterende stemninger 

d) Fordi han havde et veludbygget net af spioner og angivere 

 

2. Hvad betyder Pax Romana? 

a) Den romerske hund 

b) Den romerske fred 

c) Det romerske hus 

d) Den romerske pagt 

 

3. Hvad var formålet med at anlægge kolonier? 

a) At udbytte koloniernes råvarer 

b) At demonstrere imperiets magt 

c) At undertrykke ikke-romerske folkeslag 

d) At sikre fred ved grænserne 

 

4. Hvad er en akvædukt? 

a) En vandledning fra bjergene til byerne 

b) En særligt skrap romersk snaps 

c) En høj militær rang inden for den romerske hær 

d) En meget udbredt fiskesovs 

 

5. Hvad var en god grund for en provinsboer til at melde sig til militærtjeneste? 

a) Alle soldater fik mellem 3 og 80 slaver efter endt krigstjeneste 

b) Muligheden for social opstigning 

c) Man fik mulighed for at tage kone og børn med i lejren. På den måde sikrede man familiens overlevelse 

d) Lange vandreture i naturen 
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6. Hvordan kan forskerne i dag konkludere, at økonomien blomstrede i det første århundrede e.v.t.? 

a) Man har fundet flere rester af luksusvarer, f.eks. krydderier og silke, fra den periode 

b) Man har fundet de romerske statsbudgetter og sammenlignet dem med budgetter fra andre perioder 

c) Historieskriveren Polyb giver en troværdig beretning om den blomstrende handel 

d) Man har fundet store mængder af romerske mønter over hele riget 

 

7. Hvilken historieskriver giver et billede af de romerske kejsere som svage, vanvittige, blodtørstige - eller 

alt på samme tid? 

a) Livius 

b) Dio Cassius 

c) Sveton 

d) Tacitus 

 

8. Hvad udnævnte Caligula (måske) til konsul? 

a) En hund 

b) En kat 

c) En ko 

d) En hest 

 

9. Hvad var der ifølge en historieskriver i vejen med kejser Claudius? 

a) Han var vanvittig 

b) Han var pervers 

c) Han var dårlig begavet 

d) Han var under tøflen af sin kone 

 

10. Hvad fik Nero - sandsynligvis uretmæssigt - skylden for? 

a) Roms brand 

b) Jerusalems ødelæggelse 

c) Nederlaget i Teutoburgerskoven 

d) Gallerstormen 


