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Sig navnet ”Cæsar”, og de fleste ved med det samme, hvem 

vi taler om. Den romerske politiker og general er blandt andet 

kendt for sine one-liners som ”Jeg kom, jeg så, jeg sejrede” eller 

”terningerne er kastet”. Og ikke mindst for at blive snigmyrdet! 

Cæsar havde ladet sig udnævne til diktator på livstid, og alt eft-

er hvilken skole man tilhører, blev han myrdet, fordi han var en 

opportunist, der tog enemagten under dække af ”demokratiske 

hensyn”, eller fordi han var en overklasseidealist, der ønskede 

folkets ve og vel gennem et diktatur. Med Cæsar forsvandt 

demokratiet i Rom, og efterfølgende kejsere tog hans navn som 

titel: caesar = kejser. Hans navn lever også videre i det danske 

sprog.

Cæsar har både inspireret adskillige mere eller mindre fantasifulde 

fremstillinger og forårsaget hovedbrud hos forskere i årtusinder. 

I Cæsar – manden og myten præsenterer en række danske  

eksperter hovedpunkterne i Cæsars liv og i hans efterliv. Bogens 

første del handler om Cæsars regeringstid i antikken – hans 

forhold til Cicero, hans litterære værker, hans krige og triumfer, 

hans brug af portrætkunsten og hvordan han med sine bygge-

projekter viste sin overlegenhed og endog sit guddommelige 

ophav. I anden del hører vi om forholdet til dronning Kleopatra, 

historikernes syn på Cæsar op igennem tiden, middelalderens 

fantasifulde forståelse af ham, renæssancens debat om, hvorvidt 

drabet kunne forsvares eller ej, og vi kommer også til Danmark, 

for Cæsar dukker op i værker af Saxo, Søren Kierkegaard, Sophus 

Claussen og H.C. Andersen.
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