Faglitteratur:
30.177
I seng med romerne : køn og sex i det antikke Rom
Af Allan A. Lund
En kulturhistorisk gennemgang af de antikke romeres sexliv og
holdning til sex

60.9
Antikkens håndværk
En samlet fremstilling af antikkens håndværk og den nyeste viden
inden for forskellige aspekter af de håndværksmæssige teknikker
anvendt i den græsk-romerske verden med fokus på konstruktion,
fremstilling og materialer

69.61
Romerveje i Europa.
Af Tønnes Bekker-Nielsen
Kildehæfte (Flere sprog)

88.2
Satyricon (Ved Harald Voetmann)
Af Petronius Arbiter
Encolpius og hans unge elsker Giton svindler sig gennem
bacchanaler og elskovsreder i Rom i det første århundrede e.Kr.
Marcus Aurelius - tanker om livet og væren
Af Marcus Aurelius
Et udvalg af de betragtninger som den romerske kejser og filosof
Marcus Aurelius (121-180) gjorde sig over emner som den rette
livsførelse, ånden og legemet, døden, og menneskets plads i
naturen. Fremstår som ledetråde for det moderne menneske i en
urolig tid. Med forord der beretter om teksternes historie og
aktualitet
Borgerkrigen
Af C. Julius Caesar
Caesars beretning om borgerkrigen i Romerriget 49-48 f.v.t., der
gjorde ham til diktator og dermed ændrede Roms historie
Titus Livius' romerske historie
Af Titus Livius
Et udvalg af Livius' beretning om kongetiden og den romerske
ekspansion til begyndelsen af det 3. århundrede før vor tid
En kortfattet romersk verdenshistorie
Af G. Vellejus Paterculus
Øjenvidneberetninger fra de romerske felttog i Europa, Lilleasien
og Mellemøsten under kejserne Augustus og Tiberius. Om de
politiske magtkampe og de store personligheder i Roms udvikling
fra bystat til supermagt

88.2

O du lyksalige! : Plinius d. Yngres panegyrik til kejser Trajan
Af C. Plinius Caecilius Secundus
Klassikerforeningens kildehæfter ;
Vergils Aeneide
Af Publius Vergilius Maro
Romerrigets nationalepos om trojaneren Æneas, der efter Trojas
fald begiver sig ud på en lang og farefuld færd til Italien, hvor han
grundlægger det romerske imperium

91.27
Romere, keltere og Frankrig
Af Peter Ørsted
Om romernes indlemmelse af kelternes land, det nuværende
Frankrig i perioden 120 f.Kr. til ca. 400 e.Kr. Ud fra arkæologiske
artefakter og romerske kilder, især Cæsar, tegnes et billede af
kelterne, deres tankegang og kultur

91.47
Pompeji : livet i en romersk by
Af Mary Beard
Pompejis makabre historie er samtidig en vigtig kilde til viden
omkring oldtidens romerrige. Bogen er interessant for alle, der er
nysgerrige på periodens personer, materialer, bygninger, levevis
m.m. Derudover indeholder den små fortællinger om de
mennesker, der er fundet begravet under askelagene
SPQR : det antikke Roms historie
Af Mary Beard
Med udgangspunkt i skriftlige og arkæologiske kilder beskrives
Roms udvikling fra landsby til supermagt og hovedsæde for
Romerriget, og hvordan romerne betragtede dem selv og deres
gerninger
Hannibal fra Karthago : billeder af en hellenistisk strateg
Af Niels Bjerregaard
Ud fra de overleverede (romerske) kilder er samlet en beskrivelse
af Hannibals (ca. 247-183) liv og kampe
Tavs frihed : romerske kvinder
Af Maria Helleberg
Roms historie i to århundreder på hver side af Kristi fødsel fortalt
gennem kvinderne og ved kvinderne som påskud for at gå ind i
tiden
Romernes kejsere
Af Ivar Lissner
Gennem portrætter af de store, romerske kejsere illustreres
Romerrigets storhed og fald, dets litteratur, kunst og ideologi

91.47

Romerske kejsere : livet ved det kejserlige hof og under
felttog
Af Michael Sommer
I bogen gives et samlet billede af de romerske kejsere og deres
verden suppleret med talrige citater fra gamle kilder samt
kortfattede biografier om alle kejserne
På sporet af Romerriget
Af Kristian Jepsen Steg
Emner: antikken dagligliv historie oldtiden
Døden som underholdning : historien om gladiatorerne
Af Johnny Thiedecke
Med udgangspunkt i forskning beskrives gladiatorkampenes
oprindelse, deres markedsføring samt krigernes rekruttering og
dagligliv
Under vulkanen : ansigt til ansigt med romerne i Pompeji og
Herculaneum
Af Arendse Thiedecke, Johnny Thiedecke
Om Pompeji og Herculaneum baseret på den nyere viden, der har
revideret mange fakta og synspunkter vedrørende Vesuvbyerne.
Udover undervisning kan bogen danne basis for studieture

91.47
Augustus : liv og virke
Af Rudi Thomsen
Om den romerske kejser Augustus (63 f.Kr.-14 e.Kr.) som udvider
Roms rigsområde mere end nogen anden romer og gennem sin
inden- og udenrigspolitik skaber en eftertragtet fred i det
kæmpemæssige romerrige
Politikens bog om romerne
Af Susanne William Rasmussen
Nero : kejser i Rom
Af Peter Ørsted
Beskrivelsen af den romerske kejser Neros (37-68) dramatiske
livsforløb stiller spørgsmålstegn ved de hidtidige antagelser om, at
Nero var skyldig i mord, brandstiftelse og religiøs forfølgelse
Romerne : dagligliv i det romerske imperium
Af Peter Ørsted
Gennem en hjemsendt syrisk soldats oplevelser beskrives
hverdagslivet i Romerriget i 200-tallet, som det formede sig på
forum, i templerne, i teatret, i badene og hos en familie

99.4 Tiberius
Tiberius : kejser mod sin vilje
Af Gunnar Dahl
Om Kejser Claudius Nero Tiberius (42 f. Kr.-37 e. Kr.), der var en
af sin tids første feltherrer og kejser i en politisk brydningstid, da
Romerriget overgik fra republik til kejserdømme

Skønlitteratur:
Fyrtårnet i Alexandria. 1. bog
Af Gillian Bradshaw
Historisk roman fra Romerriget om en ung kvinde, som, forklædt
som eunuk, kæmper mod samfundets normer for at få lov til at
følge sit kald og virke som læge
Hofdamen
Af Peter Dreyer
Da tømreren Michael tilfældigt falder over en antikvitet i London,
bliver det starten på et eventyr, hvor han krydser spor med
internationale antikvitetsforbrydere og ripper op i en historie om
romerske legionærer i Nordafrika omkring 150 e.Kr.
Cæsar Imperator
Af Max Gallo
Biografisk roman om Gajus Julius Cæsar (102-44) og hans vej
gennem intriger og krig til enevældsmagten over Rom

Føbe : en fortælling med noter
Af Paula Gooder
Rom omkring år 56 e.Kr. Hertil ankommer Føbe, der har brev med
fra Paulus. Hun modtages kærligt af det kristne fællesskab, mens
hun forbereder Paulus' videre rejse. Føbe gemmer på
hemmeligheder og en skæbnesvanger fortid, og den begynder
snart at indhente hende
Legionæren.
Af Jens Jørgen Hansen
Den unge Marcus lader sig indrulle i den romerske hær og
udstationeres i en lejr langt mod nord, hvor han for brug alle sine
evner med en katapult, da lejren angribes af Hilthred; en
høvdingesøn med et voldsomt magtbegær
Serie : Legionæren : [Bind] 1 ;
Romeren
Af Lasse Holm
Historisk roman fra Rom år 91 f.Kr., hvor virkelige hændelser som
mordet på folketribunen Drusus inddrages. Lægen Demitrios
bliver involveret i opklaringen, og sagen fører ham fra høj til lav og
til sidst på slagmarken for at opsøge sandheden
Samhørende: Romeren, Grækeren, Republikaneren
Cæsar: Roms porte
Af Conn Iggulden
Historisk roman om Cajus Julius Cæsar, der i dette bind følges fra
han som otteårig udfordrer skæbnen sammen med fosterbroderen
Marcus indtil han som nybagt senator må flygte fra Rom efter
kampen mellem onkelen Marius og Sulla
Serie : Cæsar : [Bind 1] ;

Roms søjler
Af Jack Ludlow
Om den romerske republik og dens krigeriske ekspansion. Den
ukomplicerede kriger Aulus og den udspekulerede politiker Lucius
blev allerede som drenge knyttet sammen af en blodsed og en
skræmmende profeti. Som voksne skilles deres moralske og
politiske veje
Samhørende: Roms søjler, Hævnens sværd
Sandalmagernes gade : fortælling fra Rom på Marcus
Aurelius' tid.
Af Nis Petersen
Rom på Marcus Aurelius' tid var en forvirringens tid som
forfatterens egen, hvor alle religiøse, sociale og moralske normer
var under omvurdering
Jeg, Julia
Af Santiago Posteguillo
Bag enhver mand står en stærk kvinde, og bag kejseren i Rom
står hans smukke og intelligente hustru, Julia Domna. Hun
trækker i trådene og sikrer magt og indflydelse til sin mand og sin
familie. For læsere af historiske og biografiske romaner
Hvisken i vinden
Af Francine Rivers
Historisk roman fra antikkens Rom. Riget er i religiøs og politisk
opløsning, og den jødiske slave Hadassah holder den kristne tro
hemmelig for sin herskerinde Julia. Men Hadassah gør
uudsletteligt indtryk på både romeren Marcus og gladiatoren
Atretes
Løvens mærke : Bind 1 ;

Centurion : oprøret der truede Romerriget
Af Simon Scarrow
Spændingsbog om historiske militære begivenheder i Romeriget,
hvor det magtfulde rige udfordres af det meget mindre kongerige
Palmyra beliggende i det nuværende Syrien
Samhørende: Centurion, Gladiatoren
Vand til vin
Af Bodie Thoene
Den romerske centurion Marcus har opholdt sig i Galilæa i
længere tid og har et fornuftigt forhold til lokalbefolkningen. Den
politiske situation er spændt, og rygterne svirrer om den mystiske
profet Jeshua ...
Serie: Zions håb : 1 ;
Vågen
Af Harald Voetmann
En samling tekster af Plinius den Ældre (23-79 e.Kr.) og Plinius
den Yngre (61-112 e.Kr.). Bogen tager sit udgangspunkt i den
romerske naturhistoriker Plinius den Ældres encyklopædi
"Naturalis Historia"
Augustus
Af John Williams
Da Julius Cæsar myrdes i år 43 f. kr. har han udpeget sin kun 19årige nevø, Octavius, til sin efterfølger. Allerede på dagen står det
klart, at kejserværdigheden er en tung skæbne, han må bære.
Williams lader os følge Augustus i hele hans fra del af et triumvirat
til tiden som kejser
Kejser Hadrians erindringer
Af Marguerite Yourcenar
Et fiktivt selvportræt af den romerske Kejser Hadrian, hvor han i
jegform beskriver sin livsbane og reflekterer over livet og især
døden

