
25 år af Roms historie fra 353 til 378 e. Kr. 

af Ammianus Marcellinus. 

Forord. 

Forfatteren, Ammianus Marcellinus blev født mellem 325-330 e. kr. og han var græker. Han tjente som ung under den 

romerske general Ursicinus, der var statholder i Mesopotamien. Ammianus mødte Ursicinus, da han blev kaldt til Italien for 

at nedkæmpe den galliske tronprætendent Silvanus. Da kejser Konstantinus blev efterfulgt af kejser Julian den Frafaldne, 

deltog Ammianus Marcellinus i felttog mod alemannerne og sassaniderne.  

Konstantinus, dvs. Konstantin I. den Store var romersk kejser fra 306 til 337 e. kr. og Julian den Frafaldne, dvs. Flavius 

Claudius Julianus var nevø af Konstantin den Store og var romersk kejser fra 361 til 363 e. kr., og var den sidste ikke-kristne 

kejser på den romerske trone. Som dreng overlevede Julian blodbadet efter Konstantins I.´s død i 337 e. kr., der bragte 

fætteren Konstantinus II. til magten. Julian modtog en græskpræget opdragelse, som førte ham i antikristen retning, og var 

stærkt inspireret af nyplatonismen. I 354 e. kr. udnævntes Julian til underkejser i Gallien, og overraskede ved at vise 

glimrende evner som hærfører og administrator. Da Konstantinus II. i 361 e. kr. ønskede Julians hær beskåret med henblik 

på et felttog mod perserne, gjorde Julian oprør - efter sigende presset af soldaterne - men blev kejser uden kamp samme år, 

da fætteren døde (Konstantinus II.). 

Efter 380 e.kr. boede Ammianus Marcellinus i Rom, hvor han skrev sine historiske værker, som en forsættelse af Tacitus 

berømte værker. De bøger som så er fundet og forfattet af Ammianus Marcellinus omhandler perioden 353 e. kr. til slaget 

ved Adrianopel i 378 e. kr., samt nederlaget til goterne. De første 13 historiebøger af Ammianus Marcellinus er således gået 

tabt og i den 13. bog, må der være blevet skrevet om hvorledes Konstantinus, kejser Konstantin den Stores søn, blev 

eneherre i det romerske rige, og styrtede den selvudnævnte kejser Magnentius i år 353 e. kr., og udnævnte til sin 

underkejser (cæsar) sin fætter Gallus, hvem han giftede med sin søster Konstantina. Gallus boede i Antiokia i Syrien som 

hersker over Østerlandene, Konstantina i Mediolanum (Milano) som styrer af Vesterlandene og overkejser (Augustus). Det 

er ved året 353 e. kr., vi nu står, lige efter krigen mod Magnentius. Magnentius, dvs. Flavius Magnus Magnentius Augustus  

var tronrager og kejser fra 350 til 353 e. kr. og tiltrak sig hurtigt loyalitet fra provinserne i Britannia, Gallien, og Hispania 

(Spanien), fordi han også viste sig at være tolerant over for kristne og hedninge. Men Magnentius tropper blev nedkæmpet i 

et slag i 353 e. kr. af Konstantinus II.´s tropper. 

I året 1875 dannede der sig i Danmark og Norge et selskab til fremmede historiske kildeskrifters på modersmålet. Selskabet 

havde i 1876 og 1877 udgivet 22 ark af Ammianus Marcellinus’ romerske kejserhistorie og 31 ark af Plutarks 

levnedsskildringer, og begge værker var oversatte af højskoleforstander Viggo Ullmann i Norge under rådførsel med rektor 

H. H. Lefolii i Viborg. Teksten her er således oversat fra latin af Viggo Ullmann (1848-1910) til dansk og udgivet løbende efter 

1877, hvor Ullmann også har forsynet teksten med mange noter. Til Ammians historie er et »Tillæg« der kaldes »de 

valesiske uddrag«, som har været optryk siden bogen udkom i 1686 i Paris. Tillæggets forfatter kendes ikke, men 

tilkendegiver, at det må være et uddrag af et større historisk værk. Webmaster har redigeret den gamle skrivemåde, og 

Noter og ordliste til teksten er tilføjet til sidst. Kort over Romerriget i det fjerde århundrede findes her. I teksten er indsat 

(klammer) med en række andre informationer.  

Viggo Ullmann var stortingsrepræsentant for Venstre i årene 1886-1900 i Kristiania (Oslo) og stortingspræsident i 1892-94 

og i 1898-1900. Han var formand i Norges Venstreforening i 1893-94 og 1898–1900. Selve Ammianus tekst er en hyldest til 

de aggressive romerske hærførere, der i deres kolonialistiske jargon og imperialistiske bestræbelser nedgør alle andre 

folkeslag som barbarer. En fantastisk beretning om romernes rovmord på utallige folkestammer i Europa, Mellemøsten og 

Afrika med deres lejetropper. Utallige er de folkestammer som nævnes her, som vi ikke i almindelighed har fået kendskab 

og de mange geografiske skildringer med romerske stednavne og egennavne. Forfatterens ordstilling er uberegnelig, og 

dertil kommer så også hans billedlige og digteriske vendinger. Men man kan følge krigene, majestætsforbrydelserne med 
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deres retsforfølgelser og de varsler og jærtegn; offertyderi og spådomme som datiden brugte. Man må nok sige, at romerne 

var udlærte i forbrydelser, bagvaskelser, stridigheder og ulovlige henrettelser, og synligt er dét, at Dem der har Magten, 

også har Retten ved domstolene. 

Fjortende bog. 

1. Cæsar Gallus’s grusomhed - 2. Isaurernes indfald - 3. Persernes forsøg på at overrumple Batne - 4. Saracenernes indfald; 

deres levesæt - 5. Retsforfølgelserne mod Magnentius’s tilhængere - 6. Den sædelige tilstand i Rom - 7. Gallus’s 

umenneskelighed og grusomhed - 8. Skildring af de østerlandske provinser, er udeladt i denne oversættelse - 9. Konstantius 

og Ursicinus. Gallus fortsætter sine grusomheder - 10. Konstantius’s togt mod alamannerne, hans tale til hæren; freden 

sluttes - 11. Konstantius kalder Gallus til sig og lader ham henrette – år 353 og 354.  

*** 

1. Efter de overstående hændelser i dette hårdnakkede hærtog følte de stridende partier sig slappede og udmattede af alle 

de forskellige farer og anstrengelser. Men endnu var ikke krigslurernes lyd forstummet, og endnu var soldaterne ikke lagt i 

deres vinterkvarterer, da den grumme skæbnes tilskikkelser bragte et nyt uvejr over samfundet. Denne gang var det Cæsar 

Gallus’s talrige ugerninger, man måtte drages med. Han var fra sin lave og usle stilling blevet lige ved overgangen til den 

voksne alder hævet op til magtens højdepunkt og til en glans, han aldrig havde holdt for mulig; det kunne han ikke bære, og 

med raske skridt, gik han udenfor grænserne af den magt, som var ham overdraget, og hvert skridt betegnedes med blod og 

mord. Det fyrstelige blod, som randt i hans årer, og hans giftermål med en kvinde af Konstantinus’s æt rev ham hen til 

overmod, ja havde han haft evnen så sandt som viljen, da ville han ganske vist, ser det ud til, have rejst sig med væbnet 

hånd mod deres egen lykkes skaber. Til sine grusomheder blev han ikke lidet opægget af sin hustru, der var over al måde 

hovmodig af at være Augustus’s søster og datter af den Konstantinus, der førhen havde giftet hende med sin egen 

brodersøn, kong Hannibalianus. (Note 1.) Hun var en furie i menneskeskikkelse, altid æggede hun sin mand til nyt raseri og 

var ikke mindre grådig efter menneskeblod end han. Hver dag gjorde disse to større og større fremskridt i at skade andre. 

Ved hemmelige og snue nyhedskræmmere, som ypperlig forstod at overdrive enhver flygtig efterretning, de havde 

opsnappet, lod de sig fortælle alskens historier, gerne opdigtede, når de blot var efter deres ønske, og bragte på den måde 

klagemål over ganske uskyldige folk, som de beskyldte for at tragte efter eneherredømmet eller drive ulovlige kunster. Og 

snart indskrænkede denne voldsmagt sig ikke længere til uretfærdigheder i mindre grad eller mod småfolk, men nu nåede 

skændigheden sit højdepunkt i det pludselige drab af en adelsmand fra Aleksandria ved navn Klematius. Hans svigermoder 

havde fattet en utilladelig kærlighed til ham, men da han ikke ville have noget med hende at gøre, skaffede hun sig, 

fortælles der, adgang til slottet gennem en hemmeligt dør, overrakte kejserinden et kostbart halsbånd og opnåede så 

meget, at der blev sendt til den daværende landshøvding (Note 2) over Østerlandene, Honoratus, en dødsdom over 

Klematius; således blev den uskyldige mand, der aldrig havde forset sig i noget, henrettet ilden at få lov at åbne munden til 

sit forsvar. 

Efter denne skændige udåd, som man nu hvert øjeblik kunne vente sig magen til også mod andre, lagde disse grusomme 

mennesker slet intet bånd på sig, og der var dem, som blot på en tåget mistanke blev erklærede skyldige og dømte. En del 

af disse blev henrettet, andre blev straffede med inddragelsen af deres ejendomme, og bortjagede fra hus og hjem havde 

de nu intet andet tilbage end klager og tårer og måtte leve af medlidende menneskers understøttelser. Mangt et fordums 

rigt og strålende hus stod nu øde, siden en mild og retfærdig styrelse havde forvandlet sig til blodig voldsmagt. Under dette 

overmål af nederdrægtighed tænkte man da heller ikke på at rejse en virkelig lovformelig klage, var det end kun på skrømt, 

for at man i det mindste for skinnets skyld kunne føre deres beskyldninger igennem efter lovgivningens forskrifter, hvad dog 

selv de grusomste kejsere mere end en gang havde gjort. Nej, alt hvad den ubønhørlige Cæsar havde sat sig i hovedet, det 

skulle for enhver pris igennem, som om det var vejet på retfærdighedens hårfineste vægtskål. Dertil kom også et andet nyt 

påfund. Man lod en del ukendte folk af de laveste klasser, hvis ringhed netop gjorde det vanskeligt at tage sig i agt for dem, 

drage omkring i alle afkroge af Antiokia for at opsnappe rygter og indberette, hvad de hørte. Disse mennesker sluttede sig 

som ganske i forbigående, med den alleruskyldigste mine til de fornemmes skarer eller gik fattig klædte omkring i de riges 



huse, og alt hvad de fik at vide eller selv herte, det bragte de til slottet, hvor de hemmeligt blev lukkede ind gennem 

bagdøre. Det var de naturligvis så enige om, som om de havde sammensvoret sig om det, selv at digte op en hel del og 

fremstille som dobbelt farligt alt, hvad de havde fået nys om, men var der nogen, som havde rost Cæsar, så talte de slet ikke 

om det; thi der var virkelig dem, som roste ham, men det var meget mod deres vilje, og kun fordi de var rædde for den 

overhængende fare. Undertiden hændte det endogså, at en mand, uden at nogen tjener, selv den mest fortrolige, var 

tilstede, i sit inderste lønkammer hviskede sin hustru noget i øret, og dog vidste kejseren det den næste dag, som om 

Amfiaraos eller Mareius (Note 3), de to fortidens navnkundige sandsigere, havde fortalt ham det. Intet under derfor, at man 

til sidst endog var bange for murene, de eneste, som vidste om éns hemmeligheder. Denne hårdnakkede iver efter at få alt 

sådant at vide fik endnu mere næring ved kejserindens uafladelige tilskyndelse. Ustandselig bragte denne kvinde sin mand 

til fordærvelsens afgrund i stedet for med kvindelig blidhed at råde ham til hans egen fordel føre ham tilbage på 

sandhedens og menneskelighedens vej, således som tilfældet var med den grusomme kejser Maksiminus’s hustru, hende, vi 

har fortalt om i Gordianernes saga.(Note 4.) 

Et andet ikke mindre farligt og dumdristigt påfund af Gallus var at nedlade sig til det samme skændige foretagende, 

hvormed engang Grallienus, efter hvad der fortælles, skal have nedværdiget sig så dybt i Rom. Med nogle få ledsagere, som 

hemmeligt bar sværd under deres kapper, vandrede han om aftenen omkring i købmandsboderne og på gaderne og spurgte 

på græsk, som han var fuldkommen mægtig, hvad folk mente om Cæsar. Det var i sandhed dristigt i en by, hvor de 

brændende lygter gjorde nat til dag. Men til sidst blev han oftere genkendt, og nu skønte han, at disse nattevandringer 

kunne ikke længere ubemærket fortsættes; fra nu af lod han sig derfor ikke se uden offentlig om dagen, når han skulle 

sørge for de alvorlige forretninger, han fandt fornødne. Alt dette pressede naturligvis suk ud af mangt et forpint hjerte. 

På denne tid var den prætoriske præfekt Talassius tilstede ved hoffet. Han var vistnok selv en overmodig mand, men kunne 

dog umulig lade være at lægge mærke til, hvorledes Cæsars raseri daglig bragte ulykke over flere og flere. Alligevel trådte 

han ikke op mod ham med sin større modenhed eller sine råd og formildede ham, således som man ofte har set prøver på, 

at høje embedsmænd har stilnet kejseres lidenskaber. Tværtimod havde han ofte ved sin trættekærhed og sin 

modsigelseslyst sammenstød med ham og gav derved kun hans raseri ny næring; ja han indberettede endog oftere hans 

handlemåde til kejseren, ikke uden overdrivelser, og - himlen må vide i hvad hensigt - gjorde sig en ære af at lade Cæsar få 

det at vide. Herved blev denne kun så meget vildere, hævede så at sige trodsens banner endnu højere og styrtede uden 

hensyn enten til andres eller sit eget liv blindt afsted som en rivende strøm, der ødelægger alt på sin vej. 

2. Dog var ikke dette den eneste ulykke, hvorunder Østerlandene sukkede, thi snart kom også Isaurernes indfald til. Med 

dette folk har det gået således, at det gentagne gange er blevet tvunget til at holde sig rolig og ligeså tit ved uventede 

indfald har vakt uro og forstyrrelse i alle forhold. Hidtil havde de nøjet sig med engang imellem og i al hemmelighed at drage 

ud på røvertog, men da der ingen straf fulgte på disse, blev deres dristighed værre og værre, indtil de til sidst begyndte 

formelig krig og det en, som var farlig nok. Ved disse urolige bevægelser havde de nu vel længe hidset sig selv, men 

pludselig bred det ud i lys lue ved en foregiven uretfærdighed fra romersk side, fordi man i Ikonium, en by i Pisidien (Note 

5), mod al sædvane havde ladet nogle af deres landsmænd, som man havde taget til fange, kæmpe med vilde dyr på 

skuepladsen. Cicero har desuden også ret i, at endog dyrene, når de drives af sult, som oftest søger hen igen til det sted, 

hvor de engang har fundet deres næring. Så var det også med isaurerne. Som en stormvind styrtede de fra deres 

ufremkommelige og stejle fjelde ned til søkysten; her lagde de sig i skjul i bjergkløfter og dale, og når så natten nærmede 

sig, og det ellers var en tid, da det var temmelig langt fra fuldmåne, så månen endnu ikke skinnede med fuld glans, holdt de 

udkig efter søfolk, som lagde ind til kysten for at overnatte. Så snart de mærkede, at disse var faldne i søvn, klatrede de med 

hænder og fødder frem ad fortøjningstovene, sneg sig sagte ind på fartøjerne og stod pludselig for de forfærdede søfolks 

øjne. Grådigheden æggede deres grumhed, de skånede ingen, om han end underkastede sig, men dræbte alle og enhver og 

vendte uden modstand tilbage med den rige eller ialtfald nyttige ladning. Men dette gik ikke længe. Så snart man nemlig 

havde set de udplyndrede og dræbte legemer, lagde intet skib til på de pågældende ankerpladser, men de skyede kysten, 

som om det var selve Skirons (Note 6) dødbringende klippe, de skulle undgå, og holdt sig tæt op til Kypros, som ligger lige 

overfor Isauriena fjelde. Da altså snart intet mere ville gå i fælden, forlod de kysten og drog ind i nabolandet Lykaonien; der 



lå de i tætte skarer på lur ved landevejen og nærede sig af, hvad de kunne røve fra indbyggerne og de rejsende. Men dette 

vakte uro mellem de soldater, som lå omkring i de nær tilstødende byer og fæstninger; så de kom i bevægelse, og alle 

stræbte de af hele deres magt at drive dem tilbage, når de trængte noget længere frem enten i tætsluttede skarer eller i 

småhobe, men altid blev de overmandede af deres store mængde. Isaurerne var jo tilmed fødte og opdragne imellem høje 

bjærge og bugtede kløfter og sprang så let på dem som på flad og blød jord, og mod enhver, som kom dem imøde, udskød 

de på lang afstand deres pile og forfærdede ham med sit vilde hyl. Undertiden måtte vort fodfolk for at kunne forfølge dem 

klatre op ad stejle klipper, men om de også med vaklende fod, ved at holde sig; i buske og krat nåede op på toppen, så 

kunne de dog alligevel ikke på de snævre og uvejsomme steder ordne sig i nogen slaglinje eller få fast fod. Og medens 

fjenderne løb frem og tilbage og rullede afrevne klippestykker ned på dem, måtte de med livsfare se til at komme ned igen 

ad de stejle fjeldsider eller også tappert kæmpe for sit liv med udsigt til hvert øjeblik at kunne knuses af uhyre klippemasser. 

Man blev derfor mere forsigtig for fremtiden, og når de omstrejfende bander begyndte at trække sig hen til fjeldene, da 

drog soldaterne sig tilbage fra steder, hvor hvert skridt blev gjort dem vanskeligt. Men kunne de få fat på dem på flad mark, 

som ofte hændte, da lod de dem hverken få tid til at gøre fri brug af deres arme eller svinge deres kastespyd, hvoraf de hver 

havde to eller tre med sig, og da blev de hugget ned som fejt kvæg. 

Derfor blev også røverpakket bange for Lykaonien, som for en stor del er sletteland, og da de af talrige prøver havde lært at 

forstå; at de ikke kunne måle sig med Romerne i ordentligt slag, drog de ad sideveje til Pamfylien.(Note 7). Dette land havde 

nu vistnok længe været frit for dem, men man levede dog altid i frygt for deres hærjetag og myrderier og derfor var der lagt 

soldater i alle grænsestæder, og landet var rundt omkring sikret ved stærke vagter. De ilede derfor hurtigst muligt afsted i 

tillid til, at de ved deres legemskraft og raskhed skulle være istand til at nå frem, fer der havde udbredt sig noget rygte om 

deres indfald. Men stierne oppe på fjeldryggene slyngede sig i mangfoldige bugtninger, og de kom derfor senere frem, end 

de havde tænkt. Men til sidst havde de dog overvundet alle vanskeligheder oppe på de bratte klipper og kom til bredderne 

af floden Melas, som både er dyb og strømmer med mange hvirvler, så den gør samme tjeneste som en mur til at værne om 

folkene i landet. Den sildige nat øgede her deres skræk, og de tog derfor en kort hvile for at vente på morgenen. De troede 

nemlig, at de da uden nogen hindring skulle komme over og i et pludseligt overfald ødelægge alt, hvad der stillede sig på 

deres vej. Men forgæves havde de udholdt al deres møje. Thi da solen brød frem, så de, at de umulig kunne sætte over den 

mægtige strøm, der vistnok ikke var særdeles bred, men så meget mere dyb. Medens de nu gav sig til at lede efter 

fiskerbåde eller forsøgte at sætte over på flåder, som de i al hast havde sammenføjet, styrtede de legioner (Note 8), som 

netop overvintrede i Side, pludselig løs på dem. Soldaterne stillede sig op i slagorden tæt ved bredden, færdige til at kæmpe 

mand mod mand, og værnede sig meget kløgtig ved en tæt sluttet skjoldborg. På denne måde fældede de med lethed de 

enkelte af tienderne, som i tillid til deres svømmedygtighed eller ved hjælp af hule træstammer hemmeligt søgte at komme 

overfloden. Med den yderste livsfare prøvede Isaurerne alle mulige kunstgreb, men intet ville lykkes for dem. Da de derfor, 

både ved deres egen skræk og ved fjendernes kraft, så sig tilbagedrevne på alle kanter, vidste de ikke, hvorhen de skulle 

vende sig, og kom til sidst til byen Laranda. Her samlede de nye kræfter ved mad og søvn og kom sig igen af deres skræk. 

Straks gjorde de indfald i de rige landsbyer rundt omkring, men blev drevne tilbage af nogle afdelinger hestfolk, som 

hændelsesvis kom til denne egn, og som de ikke vovede at måle sig med på de flade sletter. De drog sig nu helt tilbage til sit 

eget land, hvor de opbød alt det våbenføre mandskab, der fandtes. Og da de led meget af hungersnød, drog de hen til et 

stærkt befæstet sted nær ved havet, ved navn Paleæ, hvor der dengang såvelsom nu var oplagssted for alle de 

levnedsmidler, der uddeles til de forskellige afdelinger, som ligger på vagt rundt omkring i Isaurien og forsvarer landet. 

Denne fæstning holdt de omringet i tre dage og tre nætter, men murene var for bratte, til at de uden fare knude klatre op 

ad dem; minegange kunne de ikke grave, og ingen af de kneb, der er brugelige ved sådanne lejligheder, ville lykkes for dem. 

Sørgmodige gik de da bort for tvungne af den yderste nød at tage fat på endnu et værk, som oversteg deres kræfter. De var 

nu fulde af det vildeste raseri, som fortvivlelsen og sulten gjorde endnu større; derfor fordoblede de deres kræfter, og med 

ustandselig heftighed styrtede de frem for at ødelægge selve hovedstaden Selevkia (Note 9), som forsvaredes af 

høvedsmanden Kastricius med tre krigsvante og hærdede legioner. Ved pålidelige spejdere fik hærførerne bud om deres 

komme, gav soldaterne det sædvanlige tegn til at væbne sig, rykkede i stormskridt ud med hele hæren, gik hurtig forbi 

broen over floden Kalykadnus, som med sine mægtige bølger skyller op mod murtårnene og stillede sig op, som om de var 

rede til hvert øjeblik at tage fat på kampen. Dog fik ingen lov til at træde ud af rækkerne og give sig i kast med fjenden. Man 



var nemlig bange for så vild og vanvittig en hær, der ovenikøbet var overlegen i antal og uden mindste hensyn til sit liv, hvad 

øjeblik det skulle være, kunne gå døden under øjnene. Da isaurerne på afstand så hæren og hørte trompeternes lyd, 

sagtnede de deres skridt, standsede en kort stund, men drog så truende sværdene og rykkede videre frem, kun noget 

langsommere. Soldaterne var ved godt mod og fuldt rede til at møde dem i sluttede rækker; de slog med deres lanser på 

skjoldene - noget, som plejer at vække krigernes kamplyst og raseri - og skræmte ved dette gny fjenden, som allerede var 

kommet dem nær. Da de imidlertid fulde af mod ville styrte sig i kampen, kaldte hærførerne dem tilbage. De holdt det 

nemlig for en aldeles unyttig fare at indlade sig i kamp, når man lige i nærheden havde murene, som gav dem alle det 

sikreste værn, man kunne ønske sig. I denne overbevisning trak de da deres mænd tilbage indenfor murene, spærrede alle 

adgange, satte vagter ved tårne og brystværn og samlede alle de stene og kastevåben, de kunne få fat på, for at have dem 

på rede hånd til at kunne fælde enhver fjende, som vovede at nærme sig. Imidlertid var det en meget slem omstændighed 

for de indesluttede, at isaurerne tog alle de kornskibe, som kom op ad floden for at forsyne byen; selv levede de derved i 

overflod, medens byens indbyggere allerede havde fortæret al sædvanlig føde og nu med skræk så, hungerens kvaler 

nærme sig. Men da rygtet om alt dette snart bredte sig vidt omkring, måtte de gentagne efterretninger, som kom, endelig 

gøre Cæsar Gallus opmærksom. Høvedsmanden for hestfolket var på den tid langt borte i et andet ærinde, og derfor fik 

Østerlandenes landshøvding Nebridius det hverv at trække tropper sammen fra alle kanter; med disse ilede han da afsted i 

største hast for at redde den store og vigtige by fra faren. Da røverpakket fik nys om dette, drog de bort igen uden at have 

udrettet noget mere mindeværdigt. Som sædvanligt spredte de sig i mindre hobe og drog op på deres afsides fjeldhøjder. 

3. Således blev da roligheden genoprettet i Isaurien. Perserkongen var på denne tid indviklet i krig med sine naboer og 

måtte holde borte fra sine grænser nogle krigeriske folkeslag, som var vægelsindede nok til snart at styrte ind på ham, snart 

at hjælpe ham i hærtog mod romerne. Imidlertid havde en af de persiske stormænd ved navn Nohodeores fået i ærinde at 

gøre indfald i Mesopotamien, så ofte, han så lejlighed til det Han udspejdede da nøje romernes stilling for at finde en egn, 

hvor han med fordel kunne gøre et overfald. Men i Mesopotamien var man så, vant til stadig at blive foruroliget, at hele 

grænsen var sikret ved forhugninger og feltvagter. Derfor drog han til venstre og satte sig fast i den yderste kant af 

Osdroene (Note 10), hvor han fandt på en ganske mærkelig og listig plan, som næppe har været forsøgt før. Havde den 

lykkedes for ham, ville han som et lyn have kunnet ødelægge alt omkring sig. Hans tanke var denne: I Antemusia ligger byen 

Batne, i fordums dage bygget af makedonerne, ikke langt fra floden Eufrat. Den har fuldt op af rige købmænd og ved en 

årlig festlighed, som omtrent falder i begyndelsen af september måned, kommer der sammen dér en mængde mennesker 

af meget forskelligt slags til et marked for at indkøbe indiske og seriske (kinesiske) varer og mangfoldige andre ting, som 

plejer at befordres til lands eller til vands. Denne egn ville den før nævnte hærfører overfalde under disse festdage og tog 

derfor sin vej hen gennem ørkener og engstrøgene langs floden Aboras. Men han blev forrådt af nogle af sine egne folk, 

som havde forset sig og nu var bange for at blive straffede, hvorfor de løb over til de romerske forposter. Han måtte da 

vende om uden at kunne gøre det mindste og sank siden hen i fuldkommen uvirksomhed. 

4. Imidlertid sværmede dog saracenerne om på alle kanter, et folk, man lige så lidt kan ønske til ven som til fjende, og 

hærgede i ganske kort tid alt, hvad de fandt på deres vej, ligesom grådige gribbe, der i pilsnar fart styrter ned, når de oppe i 

luften ser noget bytte, og griber det, men hvis fangsten ikke lykkes, straks flyver bort igen. Jeg husker rigtignok meget godt, 

at jeg har fortalt om deres levesæt i kejser Markus’s saga (Note 11) og ligeledes enkelte gange ellers, men dog vil jeg også 

her i al korthed melde lidt om det. Denne folkestammes bopæle strækker sig lige fra Assyrien til Nilens vandfald og 

blemmyernes grænser. De er allesammen krigere, halvnøgne, kun klædte i farvede kapper, som når til bæltestedet; ved 

hjælp af deres raske heste og deres smidige kameler ved de altid at bane sig vej, både i krig og i fred. Aldrig rører nogen af 

dem ved en plov, ikke dyrker de et træ, og heller ikke søger de sit livsophold ved jordbrug, men uafladelig flakker de om 

over store, vide landstrækninger, uden arne, uden faste boliger eller love; selv det samme himmelstrøg holder de ikke i 

længden ud, og de bliver aldrig gerne længe i en og den samme egn. Deres liv er en stedsevarende flugt, deres hustruer 

lejer de for en vis tid for en sum penge og opretter overenskomster derom; for i det mindste at lade det få skin af ægteskab 

bringer den vordende hustru sin mand i medgift en lanse og et telt, men kan, hvis hun vil, efter den fastsatte dag gå, fra 

ham igen, og det er utroligt, hvor ofte begge køn skifter ægtefælle på denne måde. Så vidt og bredt strejfer de hele sit 

levetid omkring, at en kvinde kan blive gift på ét sted, føde på et andet sted og opdrage deres børn på et tredje, langt borte 



fra de to andre, uden nogensinde an komme til ro. Allesammen lever de af vildt, af mælk, som de har i overflod, af mange 

slags urter og af de fugle, de kan fange i snarer; brugen af kom og vin er de fuldkommen ukendte med, det har jeg selv 

været øjenvidne til. Men nu nok om dette farlige folk. Lad os nu vende tilbage til vort emne.  

Medens alt dette forefaldt i Østerlandene, tilbragte Konstantins vinteren i Arelate (Note 12), hvor han gav folket alle slags 

skuespil og lege, indrettede med den mest glimrende pragt. Fra den tiende oktober af, som var den tredivte årsdag af hans 

styrelse, begyndte han at lade i sit overmod vise sig i en værre skikkelse end før, og alle klagemål, som blev bragt ham, 

halvsande eller falske, tog han allesammen for gode varer og lod bl.a. også Gerontius, som havde været hærfører under 

Magnentius, lægge på pinebænken og siden bringe i den sørgelige stilling at blive landflygtig. Og som et sygeligt legeme 

gyser ved det mindste vindpust, således var det også med kejserens indskrænkede og forkælede ånd; i hver lyd han hørte, 

troede han, der enten var gjort noget eller tænktes på at gøre noget mod hans liv. På denne måde gjorde han sin sejrsfest til 

sørgedage ved at myrde uskyldige mennesker. Thi var der nogen krigsmand eller nogen ellers i høj stilling eller agtet og 

anset blandt deres landsmænd, som fik blot det allermindste ord på sig for at være en hemmeligt ven af modpartiet, da blev 

han lagt i lænker og slæbt omkring som et vildt dyr. Han behøvede ikke at have nogen fjende, som drev uafladelig på at 

bagtale ham, nej, det var nok, at han blev nævnt, meldt eller i det højeste ordentlig anklaget, så blev han dømt til at 

henrettes eller have deres ejendomme forbrudte eller forvises til en øde ø. Og ikke nok med, at han således kom i raseri, 

når man kunne få indbildt ham, at kejserværdighedens højhed var krænket; disse forbitrede udbrud af mistanke, som 

allerede var mange nok i sig selv, blev uafladelig nærede ved hans hofmænds blodtørstige smigrerier. Ethvert lidet tilfælde 

forstod de at overdrive og hyklede den inderligste smerte over at se kejserens liv i fare, han, der var den tråd, hvori hele 

verdens ve og vel hang, forsikrede de højt og lydt. Derfor ved man heller ikke noget eksempel på, at når én var anklaget for 

en sådan eller lignende forbrydelse og dommen som sædvanligt var forelagt kejseren, at den da nogensinde blev 

tilbagekaldt, hvad dog de grusomste kejsere før flere gange havde gjort. Og denne fordærvelige lidenskab, som hos andre 

dog stundom kølnes, den blev hos ham værre med årene, da hele den store skare af smigrere gjorde alt for at nære den hos 

ham og holde ham stiv i sine forsætter. Iblandt disse smigrere var ingen værre end notaren Paulus (Note 13), en spanier af 

byrd, som skjulte slyngelen under et glat åsyn og havde en utrolig fin næse, hvor det gjaldt at spore op midler til at skade 

andre. Han blev sendt til Britannien, for at hente hjem nogle officerer, som havde været frække nok til at gå over til 

Magnentius, da ingen anden udvej stod dem åben.  Med stor vilkårlighed overskred han her sit ærinde, og som en stormflod 

brød han ind i mange menneskers ejendomme, vandrede over dynger af lig og sammenstyrtede huse, lagde fribårne mænd i 

lænker og pinte endog nogle med håndskruer, altsammen ved at påbyrde dem forseelser, der var løgn fra først til sidst. 

Dette gav anledning til en skænselsdåd, som for evigt må brændemærke Konstantius’s tidsalder. Martinus styrede dengang 

disse egne som vikar. (Note 14). Han sukkede dybt over alle de uskyldiges lidelser, bønfaldt Paulus den ene gang efter den 

anden om at skåne dem, der ingen som helst skyld havde, og truede til sidst, da alt viste sig forgæves, med at ville forlade 

landet, i det håb, at den ondskabsfulde menneskejæger i det mindste skulle være bange for følgerne af dette skridt, og 

endelig holde op med at styrte fredelige folk i åbenbar dødsfare. Men Paulus opfattede det blot, som om der blev gjort et 

skår i hans tjenesteiver, og da han var en svær mester i den kunst at bringe alting i den mest uløselige forvirring - hvorfor 

han også havde fået tilnavnet lænken - drog han med ind i den almindelige fare selve vikaren, som blev ved at værne om de 

undersåtter, han var sat til at våge over. Paulus stod hårdnakket fast på at ville føre også ham i lænker til kejserens hof 

sammen med tribunerne og flere andre; (Note 15) da blev den anden rasende, og med dødsfaren for sine øjne drog han sit 

sværd og styrtede ind på Paulus. Men da, hans svage hånd ikke kunne give ham dødshugget, ville han ikke have draget sit 

sværd forgæves, men stødte det i sit eget bryst. En slig unaturlig død fik da denne retskafne mand, fordi han havde mod nok 

til at gøre indsigelser for at redde en hel skare mennesker fra trængsler. 

Efter disse skammelige optrin vendte Paulus, dryppende af blod, tilbage til kejserens hof og førte med sig en mængde 

fanger, så bedækkede med lænker, at man næsten ikke kunne se dem selv og allesammen nedsunkne i den dybeste 

elendighed og sorg. Straks de kom, blev pinebænken draget frem, og bøddelen gjorde i stand kroge og andre pineredskaber. 

Flere mistede sin formue, andre blev drevne i landflygtighed og adskillige faldt også for det straffende sværd. Thi vanskelig 

vil man fra Konstantius’s tid kunne mindes, at nogen blev frikendt, når der blot rejste sig den sagteste hvisken mod ham. 



6. Imidlertid styrede Orfitus som bypræfekt den evige stad, men gik overmodig ud over grænserne for den myndighed, som 

var ham overdraget. Han var vistnok en klog mand og dygtig i sine embedsforretninger, men i åndsdannende videnskaber 

var han langt mindre hjemme, end det sømmede sig en mand af ædel byrd. Under hans styrelse brød der ud svære 

uroligheder på grund af vinmangel; thi den nydelse er mængden så grådig efter, at den ofte har givet lejlighed til ville oprør. 

Men måske kan det vække undring hos enkelte ikke-romere, som læser dette mit værk, hvis jeg ellers tør gere regning på 

sådan ære, hvorfor jeg altid, når jeg taler om Rom og hvad dér foregik, kun fortæller om opløb, vinhuse og lignende 

småting. Så vil jeg da i korthed fremføre mine grunde og håber aldrig med mit vidende at skulle afvige fra sandheden. 

På den tid, da Rom, den by, der skal leve så længe som menneskeslægten, første gang begyndte at hæve sig som jordens 

lys, da indgik dyden og lykken den evige pagt altid at hæve byen til større og større glans, disse to guddomme, som så ofte 

ligger i strid med hinanden, men som nødvendigvis måtte virke i fællesskab, hvis Rom skulle nå den fuldkomne storhed Fra 

vuggen til barneårenes yderste grænser, et tidsrum, der omfatter omtrent 300 år, udholdt dets folk uafladelige krige 

omkring murene; da det derpå var vokset mere ud, gik det efter utallige møjsommelige kampe over Alperne og havet; og da 

det var hærdet til yngling og mand, bragte det sejrsfestens laurbærkranse hjem med fra alle himmelstrøg, som den hele 

vide jord omfatter; nu, da det går sin alderdom imøde og undertiden sejrer blot ved sit navns klang, har det trukket sig 

tilbage til et roligere liv. Og nu har da den ærværdige stad efter at have bøjet så mange ville folkeslags stolte nakker og givet 

sig love, som er frihedens grundvold og evige anker, som en god, klog og rig moder overdraget kejserne som sine sønner at 

styre med sin formue. Og lad så end være, at stammerne (Rom og den nærmeste omegn var delt i 35 stammer (tribus)) 

forlængst er forstummede, at centurierne (Note 16) lever i fred, at folkeforsamlingens kampe er standsede, ja at Numa 

Pompilius’s fredelige tid er vendt tilbage, dog ærer man i alle verdensdele staden som herskerinde og dronning, og overalt 

ser man med agtelse på senatsmedlemmernes ærværdige grå hår, overalt er romernavnet hædret. 

Men den herlige glans, der breder sig ud fra disse senatets og folkets samlinger, den bliver dog fordunklet ved nogle enkelte 

menneskers ubundne letsindighed, som ikke husker på, hvor de er fødte, men tror, de kan tillade sig enhver dåd, kommer 

derfor altid på afveje og forfalder til udskejelser i alle retninger. Thi det er, som digteren Simonides siger, at til et 

fuldkomment lykkeligt liv hører der fremfor alt, at fædrelandet er hædret. For at nå en sådan lykke indbilder nogle sig, at de 

kan anbefale sig for evigt til efterverdenen ved billedstøtter og stræber derfor ivrig efter sådanne, Som om de ved 

fornuftløse billeder af død malm kunne finde sig mere lønnede end ved bevidstheden om et ærefuldt og dådrigt liv; ja de 

har endogså ladet disse, billedstøtter indlægge med guldplader, en ære, som for første gang blev Acilius Glabrio til del, kong 

Autiokus’s kloge og kække overvinder. Hvor skønt det derimod er med digteren fra Askra at foragte sådanne småting og 

barnagtigheder og i dets sted slå ind på den sande æres lange og stejle vej, det har Kato den Strenge vist os. Han blev 

nemlig spurgt, hvorfor ham ikke, som så mange andre adelige også havde en sådan billedstøtter „Jeg vil hellere,“ svarede 

han, „at brave mænd ikke skal forstå, hvorfor man ikke også har fundet mig værdig til en sådan ære, end at de forundrede 

skal hviske hinanden det spørgsmål i øret, hvorfor i al verden jeg har fået den; det ville være meget værre.“ 

Andre igen sætter sin ære i usædvanlig store stadsvogne og i forfængelig pragt i klæderne. De sveder under masser af 

overkapper, som de har fæstet med spænder i halsen og med bælter omkring livet, lader det fine tøj flagre i vinden og 

drejer uafladelig på legemet, især venstre arm, for at de brede bræmmer og underklædningerne kan blive synlige med 

deres mange indsyede brogede figurer, der forestiller allehånde dyrebilleder. Andre fortæller med en påtaget alvorlig mine, 

uden at nogen har spurgt dem, i det vide og brede om sin formue, opregner f. eks. det årlige udbytte af deres frugtbare 

marker, som de pralende forsikrer strækker sig lige fra solens opgang til dens nedgang. Men det har de ikke den mindste 

tanke om, at deres forfædre, ved hvem Rom blev så stort, ikke satte sin ære i rigdomme, men i blodige krige, dg uden at 

skille sig fra den simple soldat hverken i penge eller levemåde eller klædedragt, dog kækt slog alt til jorden, som gjorde dem 

modstand. Deraf kom det også, at den navnkundige Valerius Publikola måtte stedes til jorden ved sammenskudte bidrag, af 

Regulus’s fattige hustru med sine børn blev understøttet af mandens venner og at Scipios datter fik sit brudeudstyr fra 

statskassen, da adelen skammede sig over, at den voksne, blomstrende pige skulle leve ugift, fordi faderen var borte fra 

Rom. (Valerius Publikola var en af dem, som hjalp til at styrte kongedømmet og siden en af de første konsuler, og Regulus er 

kendt fra den første puniske krig). 



Men kom derimod nu omstunder til en velholden pengemand, som da også bryster sig nok af sine penge, kom velklædt og 

ordentlig fra et fremmed sted ind til ham for at hilse på ham. Fra først, af vil du blive modtaget som en længe ventet gæst, 

du vil få en mængde spørgsmål, sådanne at du mange gange bliver nødt til at lyve lidt i dine svar, du vil undre dig højlig 

over, at en så stormægtig mand første gang, du ser ham, tager så høflig mod en sådan ringe person som dig, ja da vil angre 

på, at du ikke alt for 10 år siden kom til Rom for at nyde godt af en sådan glimrende lykke. Men sæt så din lid til mandens 

glatte tunge og kom igen næste dag, da vil du stå rent forlegen, thi han kender dig ikke, og du er ikke længere den velkomne 

gæst; nej, den venlige mand fra i går vil gentagne gange spørge dig, hvem du er, og kan slet ikke længere huske, hvorfra du 

kommer; men når du så endelig er genkendt og optaget blandt husets venner, så kan du i tre år efter hverandre uafbrudt 

gøre din opvartning og så rejse bort i lige så lang tid; når du da kommer igen for atter at tage åget på dig, vil du stymper ikke 

blive spurgt om, hvor du har været, man vil ikke engang have savnet dig, og forgæves vil du bortødsle dit liv med forsøg på 

at få den træstok til at bøje sit stolte hoved. Gør man i huset i passende mellemrum forberedelser til de ligeså lange som 

usunde gæstebud eller til uddeling af festgaver (Note 17), da bliver det omhyggelig drøftet, om det i det hele er nødvendigt 

at indbyde nogen fremmed, dem undtagne, som man skylder gengæld, og hvis man efter moden overvejelse er kommet til 

den mening, at dette bør ske, da indbyder man den slags folk, som bruger væddekørernes stalde til dagligstue, eller flinke 

spillere eller dem, som udgiver sig for at forstå hemmelige kunster. Lærde og forstandige folk derimod vil man intet have 

med at gøre, dem ser man på som nogle stakkels unyttige skabninger. Dertil kommer også det, at de trælle, som skal 

indbyde folk, er vante til at gøre en pengeforrretning af det som af alt andet, så de ved uddelinger og gæstebud lader sig 

købe til at indbyde folk af den laveste pøbel, som ikke står på den liste, de har fået af sin herre. 

Slugeriet ved måltiderne og de mangfoldige lokkende lejligheder til nydelse springer jeg over for ikke at blive alt for 

vidtløftig. Det er det derimod nok værd at nævne, hvorledes man med den mest halsbrækkende dumdristighed kører afsted 

gennem byens brede gader over brolægningen, ja jager frem, som om man var forsynet med fripas til at køre med den 

offentlige post. Hele skarer af trælle trækker de bag efter sig som røverbander uden engang som i lystspillet at lade Sannio 

blive hjemme. Denne mode efterligner også mange gifte koner, kun er det med slør over hovedet øg i tildækkede 

bærestole, at de farer omkring pa alle kanter af byen. Og som kyndige hærførere stiller i spidsen tætsluttede skarer af 

prøvede og kække soldater, derpå den lette væbning, så bueskytterne og til sidst reserven for at rykke frem, hvis det skulle 

knibe, således kan man se hushovmesteren, let kendelig på staven, han holder i den højre hånd, med stor ivrighed ordne 

det dovne tjenerskab; først drager da frem, som når kommandoordre lyder i krigen, på begge sider af vognen hele 

vævestuen, så kommer køkkenet, klædt i sin sorte dragt, derpå hele den øvrige skare trælle i broget flok, blandet med 

alskens ørkesløs pøbel fra naboskabet, til sidst hele gildingernes hærskare, lige fra oldingen til det lille barn med jordfarvede 

åsyn og fordrejede træk, hæslige at se til. Ja sandelig, når man ved hvert skridt, man gør, støder på skarer af sådanne 

lemlæstede mennesker, da må man nok forbande den gamle dronning Semiramis’s minde, hun, som for første gang gildede 

spæde drengebørn, hvorved hun så at sige gjorde vold på naturen og standsede den i dens løb; thi den har jo nedlagt 

sædens oprindelige kilder selv i selv i de små, legende børn og giver derved på en vis måde et stiltiende vink om vejen, 

hvorpå slægtens forplantelse skal gå. 

Under sådanne forhold strømmer naturligvis de få huse, hvor man før holdt de alvorlige videnskaber i ære og dyrkede dem 

med iver, nu over af den dovne leddiggangs barnagtige adspredelser og genlyder af; sangerkor og brusende strengeklang. I 

stedet for vismanden indbyder man nu sangeren, i stedet for taleren gøglekunstens mester; bogsalene er lukkede for evigt, 

og gravens tavshed hviler over dem; men i stedet lader man arbejde vandorgler, lyrer så store som vogne, fløjter og alt 

muligt, skuespillerskrammel. Ja, så vidt er man kommet i sin usle lavhed, at da man for ikke længe siden blev bange for en 

hungersnød, og i den anledning blev alle fremmede jagede hovedkulds ud af byen, så blev de ædle videnskabers dyrkere, så 

såre få, som der dog var af dem, drevet ud uden den ringeste frist for sig, men alle de fik lov til at blive, som enten var 

tilbedere af skuespillerinderne eller blot udgav sig for at være det, fordi de under de daværende omstændigheder havde 

fordel af at agtes derfor, og 3000 danserinder med sine spillemænd og ligeså mange dansemestre blev tilbage; de måtte på 

ingen måde blot lide nogen forstyrrelse. 



Derfor seer man også, hvor man vender øjnene hen, langlokkede kvinder, som, hvis de havde været gifte for deres alders 

skyld gerne kunne haft tre børn, på letten fod fare henover det bonede gulv, så man kan blive vammel ved at se det, og i 

tusinde forskellige drejninger spille alle de mange slags roller, som på skuepladsen har fundet op. 

Men det, er der ingen tvivl om, at så længe Rom var hjemstedet for alle dyder, da gjorde de fleste adelige opholdet i byen 

ligeså behageligt for ædelbårne fremmede ved høflighed og forekommenhed i alle retninger, som lotofagerne hos Homer 

ved sine søde frugter. (Lotofagerne eller Lotosæderne er omtalt i Odysseen…Odysseus’s fæller syntes så, godt om den søde 

lotosplante hos dette gæstfrie folk, at de gerne var blevet der for bestandig). Men nu seer så mangen hovmodig dumrian 

med foragt ned på alt, som er født udenfor byens mure, dog med undtagelse af barnløse og ugifte folk; thi man er utrolig 

opfindsom i Rom til at vise alle slags opmærksomheder mod dem, som ingen arvinger har. Som rimeligt kan være i en så 

stor by, hele verdens hovedstad, er der langt værre der end andetsteds med alskens farlige sygdomme, som hele lægernes 

laug tilsammen ikke kan råde bod på. Derfor har man også for at sikre sin egen sundhed fundet på en udvej, som frir én selv 

fra at se til en syg ven; foruden nogle få andre forsigtighedsregler har man især et sikkert middel, at lade en tjener spørge 

efter, hvorledes den syge kending har det, og så ikke tillade ham at komme hjem igen, før han har taget sig et bad. Så ræd 

er man for den smitsomme sygdom, som man dog slet ikke har set med egne øjne. Men så ængstelig man end iagttager 

sådan forsigtighed, så behøver man blot, om man så allerede føler i sine matte lemmer, at sygdommen er nær, at blive bedt 

ud i et bryllup, hvor hver af gæsterne får et guldstykke stukket i den hule hånd, straks iler man afsted, om det så var lige til 

Spoletium. (Spoletium var by i Umbrien, ret nord for Rom). Så ér de fornemmes sæder. 

Af den usle og fattige almue derimod tilbringer nogle natten i vinkældere, andre kryber i ly på de skyggefulde skuepladser 

under de udspændte solsejl (Note 18), denne efterligning af kampanisk overdåd, som Katulus i sit ædilembede for første 

gang lyksaliggjorde romerne med. Andre sidder og kævles ved terningbægeret under en styg støj af åndedrættet, der 

trækkes tilbage gennem de snøftende næsebor. Men den største af alle deres glæder er dog at sidde fra den tidlige morgen 

til den sene aften, i regn og solskin, trætte og ødelagte og se på væddekørernes kampløb og granske deres fortrin og deres 

fejl. Det er i sandhed et underligt syn at se sådan en utallig mængde mennesker med den mest spændte opmærksomhed 

hænge ved udfaldet af en væddekørsel. Disse og lignende dårskaber er det, som gør det umuligt, at der i Rom nogensinde 

skulle kunne opkomme en tanke om at udrette noget mindeværdigt eller alvorligt. Men tilbage til vort emne. 

7. Videre og videre greb nu Cæsars overmod om sig, så hver redelig mand følte sig under et tryk. Han satte ingen grænse 

længere for sine lidenskaber, men bredte ødelæggelse rundt omkring sig på alle kanter af Østerlandene, skånte hverken 

høje embedsmænd, byernes mænd eller almuen. Til sidst bød han endog ved en eneste dødsdom, at alle de fremragende 

medlemmer af Antiokias senat skulle myrdes. (Note 19). Han var forbitret på dem, fordi de under en dyrtid havde givet et 

mere heftigt svar, end fornuftigt var, på hans gentagne fordring om en ubetimelig nedsættelse i prisen på levnedsmidler. De 

ville alle som én have mistet sit liv, hvis ikke den daværende landshøvding i Østerlandene, Honoratus, med fasthed havde 

sat sig imod det. Et andet klart og tydeligt vidnesbyrd om hans grumhed var, at han kunne finde fornøjelse i blodige 

kamplege og sidde på skuepladsen og se på 6-7 par nævekæmpere vekselvis slå hinanden til jorden og dryppe af blod, 

uagtet, den slags skuespil gentagne, gange var blevet forbudt; af sligt havde han sådan glæde, som om den største lykke var 

mødt ham. Denne hans inderlige tilbøjelighed til at gøre skade blev ovenikøbet næret af en kvinde af lav byrd, som på sin 

bøn blev sluppet ind i slottet og forrådte en hemmeligt sammensværgelse mod hans liv af nogle soldater, som intet 

menneske kendte. Jublende af glæde over at vide sin mands liv i sikkerhed lønnede Konstantina (Note 20) hende rigelig og 

lod hende sætte på en vogn og gennem slottets port køre ud på gaden, for derved at lokke andre til at melde lignende eller 

måske endnu værre ting. Kort tid efter ville Gallus rejse til Hierapolis for dog i det mindste at have skinnet af at være med i 

krigen. Da blev han, omringet af almuen i Antiokia, som ydmygt bad ham om at lindre dens frygt for en kommende 

hungersnød, som man af mange og vigtige grunde allerede ventede sig stod for døren. Men han gjorde ikke som andre 

kejsere, der med al sin omsorg for det hele lands styrelse dog stundom også har tid til at tænke på enkelte egnes nød. Nej, 

han fandt det ikke nødvendigt at sørge for uddeling af korn eller at skaffe det tilveje fra nabolandene, men viste det yderst, 

ængstelige folk hen til den konsulariske landshøvding i Syrien, Teofilus, som stod hos, og gentog flere gang, at det afhang af 

deres landsstyrer, ville blot han, kunne de aldrig komme til at mangle mad. (Note 21). Dette gjorde den usle pøbels frækhed 



endnu større, og da mangelen på levnedsmidler blev værre og værre, flokkede de sig sammen, drevne af sult og raseri, og 

satte ild på et overordentlig prægtigt hus, som tilhørte en af deres mest fremragende mænd ved navn Evbulas. Og ikke nok 

hermed, landshøvdingen for de løs på med næveslag, som om kejseren ved sit ord havde givet dem lov til at gere med ham 

hvad de ville, trådte ham under fødder og sønderrev formelig den stakkels halvdøde mand led for led. Efter hans sørgelige 

endeligt svævede også alle de andre i dødsangst og så i den ene mands skæbne et varsel om, hvad de selv hvert øjeblik 

kunne vente sig, og måtte ved et så nærliggende eksempel frygte for, at en lignende skæbne skulle ramme dem. Ganske 

anderledes gik det derimod med Serenianus, den forhenværende landshøvding, ved hvis efterladenhed, som jeg før har 

fortalt, Celse i Fønikien var faldet i fjendernes hænder og blevet plyndret. Han var så fuldstændig efter lov og ret som nogen 

anklaget for og skyldig i krænkelse af Romerrigets højhed, men dog blev han frikendt, himlen må vide, med hvad ret. Men 

ikke nok med, at han var så åbenbar en forbryder, han sendte endog en af sine fortrolige med sin hat, som der var drevet 

forbudte kunster med, og som ved sejd (dvs. spådom, magisk kult-ritual eller åndelig trance) havde fået hemmelige 

troldomskræfter, til et orakel for at få afgørende svar på, om det skulle gå, som han ønskede, at han kunne gøre sig håb om 

sikkert og udelt herredømme, over det romerske rige. Tvefold sørgelige var da denne tids hændelser; på den ene side havde 

den uskyldige Teofilus lidt en skrækkelig død, på den anden side var Serenianus, som fortjente almindelig forbandelse, 

sluppet fra det, hvor højt end den offentlige stemme hævede sig mod ham. Alt dette fik dog Konstantius fra tid til anden 

hørt om, og noget blev også meldt ham af Talassius. Men snart fik kejseren bud om, at denne var død en naturlig død. Han 

skrev da flere ganske venlige breve til Cæsar, men lidt efter lidt unddrog han ham dog sin understøttelse (Note 22) under 

påskud af, at han var ængstelig for hans sikkerhed; soldater i fred var jo almindeligvis tilbøjelige til optøjer og de kunne let 

sammensværge sig mod hans liv. Han bad ham derfor være fornøjet med hofgarden og livdrabanteme, skjoldbærerne og de 

udenlandske. 

Desuden udnævnte han den kejserlige gaveuddeler (Note 23) Domitianus til landshøvding i Syrien og pålagde ham, så snart 

han var kommet derhen, venlig og ærbødig at opfordre Gallus, som han ofte havde indbudt til sig, til at komme snarest 

muligt til Italien. Domitianus skyndte sig da afsted til Antiokia, men kørte lige forbi slottets porte uden at bryde sig om 

Cæsar, som han dog for høfligheds skyld burde have hilst på, og drog i højtideligt optog ind i sin embedsbolig. Her blev han i 

længere tid under påskud af sygdom, gik ikke til slottet og viste sig heller ikke offentlig, men hemmeligt arbejdede han på 

Cæsars undergang, og i de embedsbreve, han fra tid til anden sendte kejseren, føjede han til en del efterretninger, som han 

måske helst skulle have holdt tilbage. Til sidst blev han dog indbudt til slottet og givet adgang til statsrådet. Her sagde han 

uden nogen indledning, ubetænksomt og letsindig nok: „Rejs, Cæsar, så lyder kejserens bud. Og det må du vide, at nøler du 

endnu længere, da bliver jeg nødt til øjeblikkelig at inddrage forsyningerne både til dig og dit hof. Det var de eneste ord, han 

sagde, og dertil i en hovmodig tone; derpå gik han vred bort og viste sig ikke senere for Cæsar, skønt han oftere blev 

indbudt. Over dette kom nu Gallus i stærkt oprør, klagede over ubillig og ufortjent behandling og lod landshøvdingen holde 

fængslet i hans hus ved nogle af sine livdrabanter, som han kunne stole på. Dette kom snart for den daværende kvæstor 

Montius’s øren. 

Han var en snu mand, men dog noget tilbøjelig til uforsigtighed, og troede nu at skulle klare sagen bedst ved at tale med de 

fornemste hoffolk om den. Han kaldte dem da sammen og sagde først i en mild tone til dem, at dette her burde ikke ske og 

gavnede ikke i det mindste; derpå føjede han til med større heftighed, at når man endelig ville gøre dette, da skulle man 

først styrte Konstantius’s billedstøtter ned, og så kunne man med større tryghed og langt mere rimelighed tænke på at tage 

livet af landshøvdingen. Da Gallus fik dette at vide, blev han som en orm, man angriber med spyd eller stene; nu havde han 

snart kun sit sidste håb igen og ville derfor ikke lade noget middel uforsøgt til at frelse sit liv. Han lod alle sine soldater kalde 

under våben, og da de højst forundrede mødte frem, sagde han til dem med sammenbidte læber og tænderskærende: 

„Kom mig til hjælp, tapre mænd; thi eder truer faren ligesåvel som mig. Montius har i et ganske vidunderligt og højst 

usædvanligt anfald af overmod anklaget os for oprørere og for at træde Augustus’s højhed i under fødder, og dét ganske 

åbenlyst. Han er vel vred over, at jeg har ladet den trodsige landshøvding, som ikke vil vide, hvad skik og brug er, sætte 

under vagt for at jage ham en smule skræk i livet. Øjeblikkelig styrtede soldaterne, som altid er så glade i optøjer, først løs 

på Montius, som boede i nærheden og tog den gamle, svagelige mand og bandt lodne reb omkring hans fødder og slæbte 

ham med udspilede ben ufortøvet hen til landshøvdingens bolig. I den fart, de nu var i, styrtede de med det samme 



Domitianus hovedkulds ned ad trapperne, bandt ham ligeledes med tove, knyttede dem begge to sammen og rev dem så 

med sig i fuldt løb hen gennem byens større gader, så hvert ledemod i deres legemer blev revet ud af sine 

sammenføjninger. Derpå trådte de på de døde legemer og mishandlede dem på det skrækkeligste, og da de endelig havde 

fået sin lyst til at myrde styret, kastede de dem ud i floden. Disse i sin grusomhed så godt som vanvittige mennesker blev 

ovenikøbet endnu mere æggede til sin afskyelige dåd af bykuratoren Luskus (Note 24), som netop var kommet til. Han 

opmuntrede dem ved det ene tilråb efter det andet til at blive ved, som de havde begyndt, lig en opsynsmand, der skråler til 

en flok sjovere. Men derfor blev han også ikke længe efter levende brændt. 

Da Montius var ved at opgive ånden under sine bødlers hænder, nævnte han flere gange i en bebrejdende tone navnene 

Epigonius og Evstatius, uden dog at betegne deres stilling eller rang. Straks gav man sig derfor med stor iver til at forske 

efter, hvem disse folk vel kunne være, og for ikke at lade ilden slukkes hentede man frem filosoffen Epigonius fra Lykien og 

den voldsomme taler Evsebius fra Emissa med tilnavnet Pittakas. Men dem havde kvæstoren slet ikke ment, derimod 

forstanderne for våbenfabrikkerne, som havde lovet at være tilstede med våben, når de fik kundskab om, at der var uro i 

gære. Netop på den samme tid havde også Domitianus`s svigersøn, Apollinaris, som kort før havde været Gallus’s 

slotsopsynsmand (Note 25), men nu af sin svigerfader var blevet sendt til Mesopotamien, ladet undersøge blandt 

soldaterne, måske alt for påtrængende, om nogen af dem havde fået hemmelige breve fra Gallus, som nu åbenbart sigtede 

på et højt mål. Men da han fik vide, hvad der var foregået i Antiokia, søgte han hemmeligt at komme gennem Lille-

Armenien til Konstantinopel, men blev hentet tilbage af kejserlige livdrabanter og sat under streng vagt. 

På samme tid blev det også meldt, at der i Tyrus hemmeligt var tilvirket en kongelig purpurkappe, men uden at man vidste, 

hvem der havde bestilt den eller til hvis brug den var bestemt. Derfor blev egnens daværende landshøvding, Apollinaris’s 

fader og af samme navn som sønnen, sat under forvaring som den nærmeste til at vide om det. Ligeså blev fra forskellige 

andre egne en mængde mennesker drevet sammen, og overvældede med de værste beskyldninger. 

Højt tonede nu krigsluren til kamp mellem borgere indbyrdes, og ikke længere hemmeligt som før raste Cæsars urolige ånd. 

Al sandhed og retfærdighed havde han nu vendt ryggen, og intet menneske tænkte længere på at undersøge ad rettens 

sædvanlige vej sandheden af alle de grundede eller ugrundede beskyldninger eller at skille de uskyldige ud fra forbryderne. 

Ret og billighed var som landsforvist fra domstolene, forstummet var enhver mund, som ellers efter loven forsvarede de 

anklagede, kun bødler, mænd, som inddrog de dømtes godser, henrettelser og formueinddragelser herskede overalt i de 

østerlandske egne (Note 26). 

9. Under alle disse forskellige sørgelige optrin blev Ursicinus (Note 27) kaldt fra Nisibis, som han dengang skulle vogte; 

under ham havde kejserens bud på den tid også sat mig. Han skulle lede undersøgelsen i denne uhyggelige sag og måtte 

dertil, hvor meget han end stred mod og søgte at overstemme hofkrybets hyl. Manden havde altid været en kriger med liv 

og sjæl både som simpel soldat og som hærfører, men retsstridigheder lå fuldstændig udenfor hans evner. Ængstelig var 

han før på sine egne vegne over dette farlige hverv, og bedre blev det ikke, da han så hele bander af underkøbte klagere og 

dommere, som myldrede ud fra den ene og samme hule. Det eneste, han kunne gøre, var i hemmelige breve at underrette 

Konstantius om alle de rænker, som hemmeligt og offentligt blev drevne, og bønfalde kejseren om så megen hjælp, at den 

kunne skræmme Cæsar fra hans åbenbare ærgerrige planer. Men trods al deres næsten overdrevne forsigtighed blev han 

dog, som vi siden skal høre, hængende fast i en farlig fælde, da hans medbejlere bragte svære klagemål frem for kejseren 

mod ham. Konstantius hørte jo forresten ikke til de værste kejsere, men så snart der var nogen, selv den mest ukendte 

mand, som hviskede noget sådant i hans øre, straks viste han en ubønhørlig strenghed og blev sig selv aldeles ulig. 

På den dag, da dette sørgelige forhør skulle gå for sig, mødte høvedsmanden for hestefolket, det stakkels skyggebillede af 

en dommer, ifølge med en del bisiddere, som allerede på forhånd havde nøjagtig underretning om, hvad der skulle gøres. 

På alle kanter stod notarer, som altid var på benene for at melde Cæsar ethvert spørgsmål og ethvert svar, Grusom var 

Gallus før, og ægget blev han tillige af sin hustru, som hvert øjeblik lyttede bag forhænget i salen; derfor blev flere uden 

videre dømte til døden uden at have fået lov til at gendrive klagemålene eller tage sig en sagfører. Først blev Epigonius og 

Evsebius fremstillede, disse to mænd, der blev ofrede blot for en navneligheds skyld. Montius havde nemlig, som før sagt, i 



sin sidste stund råbt disse navne i sin harme over de to forstandere for våbenfabrikken, som havde lovet ham sin hjælp i 

tilfælde af, at noget skulle gøres. Epigonius, der var filosof, men rigtignok, som det snart viste sig, kun i kappen, begyndte 

straks at bede om nåde, - dog forgæves. Men nu flængede marterknivene hans sider og med døden for øje lod han presse 

ud af sig den nedværdigende tilståelse, at han var medvider i en sammensværgelse, som der aldrig havde været tænkt på, 

og dét uagtet han var aldeles fremmed for det offentlige liv og hverken havde set eller hørt noget som helst. Evsebius 

derimod nægtede så meget mere tillidsfuldt alt, hvad der blev påduttet ham; på pinebænken blev han ligeså fast og råbte, 

at det var jo mordere, han her var faldet i hænderne på, ikke dommere. Dertil var han en lovkyndig mand og forlangte som 

følge heraf en ordentlig klager og retslig fremgangsmåde. Men da Cæsar fik det at vide, udlagde han denne frimodighed 

som forstokkethed og lod ham som en fræk forhåner af de offentlige myndigheder kun pine så meget grusommere. Til sidst 

var han så sønderflænget, at der var ikke et lem igen på ham, som knivene ville bide på; da råbte han til himlen om 

retfærdighed og blev fra det øjeblik urokkelig tavs, med stirrende blik og uforfærdet hjerte og indlod sig ikke på at komme 

frem med nogen anklage enten over sig eller nogen anden; uden at have tilstået og uden at være overbevist om noget som 

helst, blev han med sin usle lidelsesfælle henrettet. På vejen til døden gik han uforfærdet frem, med forbandelser over 

denne rædselstid, en værdig efterfølger af hin gamle stoiker Zeno (Note 28), som man længe pinte for at afpresse ham en 

løgn, men som til sidst selv bed tungen af sig og spyttede den med samt blodet op i øjnene på Kyproskongen, som forhørte 

ham. Dernæst kom undersøgelsen om det kongelige klædebon. Purpurfarverne blev lagte på pinebænken og tilstod, at de 

havde vævet en kort underklædning uden ærmer. Nu måtte en vis Maras stå frem en diakon, som de kristne kalder det; 

man oplæste et brev fra ham, skrevet på græsk til forstanderen for vævefabrikken i Tyrus, hvori han bad om, at man skulle 

skynde sig at blive færdig med det tingede stykke, hvis art han dog ikke gav nogen nøjere forklaring om. Han blev nu også 

lagt på pinebænken, men skønt man bragte ham døden nær, kunne man ingenting få ud af ham heller. På denne måde blev 

undersøgelsen fortsat blandt en mængde mennesker af de mest forskellige stænder; flere ting vedblev at være dunkle, 

enkelte blev klarede, men viste sig at være lutter småting. Til sidst blev efter flere henrettelser begge Apollinarer, fader og 

søn, vist i landflygtighed; men da de var kommet til et sted ved navn Krateræ, en landsgård 24 mil fra Antiokia (Note 29), 

som tilhørte dem, blev de på højere bud dræbte, efter at benene var knuste i dem. 

Men alle disse mordgerninger gjorde ikke Gallus mildere stemt; som en løve, der engang har fået smag på menneskekød, 

søgte han altid en ny lejlighed til lignende grusomheder. Men at opregne alle disse enkeltvis agter jeg dog ikke; dét ville 

blive for vidtløftigt. 

10. Længe havde Østerlandene sukket under dette tryk, da Konstantius, straks det blev varmt i vejret, i sit syvende og 

Cæsars tredje konsulembedes tid, forlod Arelate og rejste til Valentia for at drage i krig mod de alamaniske konger, 

brødrene Gundomad og Vadomar, som havde gjort flere indfald i Galliens grænselande og hærget dér. Her måtte han 

opholde sig en lang tid for at vente på levnedsmidler, som skulle bringes fra Akvitanien (Note 30), men som ikke kunne 

komme frem på grund af de usædvanlig stærke regnskyl og den store vårflom. Her kom til ham en af livdrabanterne, 

Herkulanus, en søn af den høvedsmand for hestefolket, Hermogenes, der, som for fortalt, blev sønderrevet i Konstantinopel 

ved et folkeopløb. Han bragte pålidelige efterretninger med sig om alt, hvad Gallus havde taget sig til. Da blev kejseren 

ligeså sørgmodig over fortidens ulykker som ængstelig for, hvad fremtiden skulle bringe, men dæmpede dog sin frygt, så 

længe han kunne. Imidlertid havde hele hæren samlet sig ved Kabillo, men var utålmodig over opholdet og helt vild, og 

værre blev det, jo længere det led, thi selv det allernødvendigste slap op, og dog kom der endnu ikke levnedsmidler. Ved 

denne lejlighed blev den daværende prætoriske præfekt Rufinus givet til pris for dødsfare. Han blev nemlig tvunget til selv 

at gå til soldaterne, hvem nøden havde gjort vilde og gale, og som desuden dengang som altid havde et horn i siden på 

borgerlige embedsmænd, for at stille dem tilfreds og vise dem grunden til, at tilførselen ikke kom frem. Dette var en meget 

listig udtænkt plan; på den måde kunne man få Gallus’s morbroder i en slem fælde, og han skulle da nok lade være at bruge 

sin store indflydelse til at give søstersønnen mere mod på sine fordærvelige planer. Men da Rufinus trådte op med megen 

dygtighed og forsigtighed, skånte man ham for denne gang, og overkammerherren Evsebius blev sendt til Kabillo med en 

sum penge; disse delte han hemmeligt ud mellem de værste urostiftere, og oprøret sygnede hen og præfektens liv blev 

frelst. Straks efter kom der levnedsmidler i overflod, og på den fastsatte dag brød hæren op. Den havde store 

vanskeligheder at kæmpe imod, i særdeleshed de tilsneede veje, men kom dog til sidst til Raurakum ved bredden af floden 



Rhin. (Raurakum: også Augusta Raurakorum, tæt ved Basel i Svejts). På den anden side stod en mængde alamaner, som var 

alt for stærke til, at der kunne være tale om for romerne at slå en skibsbro over floden; thi så tæt som hagl fløj deres pile på 

alle kanter. Dette viste sig derfor umuligt, og nu foer der tusinde planer gennem kejserens hoved, men de gjorde ham kun 

så meget mere tvivlrådig. Da kom der pludselig en forræder, som kendte til egnen, og for en sum penge viste han om natten 

et vadested, hvor man kunne komme over floden. Havde nu fjendens opmærksomhed været andetsteds vendt, kunne 

hæren have kommet over her og ødelagt alting i bund og grund; men der var nogle alamaner i den romerske hær, hvem 

man havde betroet mere fremragende poster, og disse lod ved hemmelige bud sine landsmænd underrette om, hvad der 

var i gære. Så troede i det mindste nogle; imidlertid hvilte der også i anledning af denne sag en styg mistanke på 

høvedsmanden for hustropperne, Latinus, på staldmesteren Agilo og høvedsmanden for skjoldbærerne, Skudilo, 

allesammen folk, som dengang holdtes så højt i ære, som om de havde hele statens vel i sin hånd. Fjenderne gik nu til råds 

om, hvad de skulle gøre i denne fare, og blev enige om ikke at indlade sig i slag, måske fordi varslerne forbød dem det eller 

der var en anden gudelig myndighed, som hindrede dem fra det, nok er det, det stolte mod, hvormed de før havde gjort så 

kæk modstand, sank betydelig, og de sendte nogle af sine høvdinger afsted for at bede om tilgivelse for deres forseelser og 

om fred. Man opholdt disse sendemænd fra begge kongerne nogen tid og holdt længe hemmelige rådslagninger; men til 

sidst blev man enstemmig enig om, at man burde gå ind på en fred, der blev tilbudt på så gode vilkår. Hæren blev da kaldt 

sammen, for at kejseren i korthed kunne underrette den om forholdene. Han steg op på en forhøjning, omringet af alle sine 

mægtige, og holdt følgende tale: „Ingen må finde det underligt, når jeg efter alle de lange, udmattende marcher, vi har haft, 

med levnedsmidler i mængde, som vi har, og med al den tillid til eder, som har ledet mig, dog nu ved indgangen til fjendens 

land pludselig forandrer så at sige min hele plan og nærer fredstanker. Enhver af eder må gøre sig sin stilling klar og drage 

sin omtanke til råds, og han vil da finde det sandt, at soldaterne selv med de bedste kræfter og fuld sundhed, dog altid kun 

tænker på og forsvarer sig selv og sit eget liv, medens den hærfører derimod, som kender sin pligt, må anvende enhver 

forsigtighedsregel, våge over andres velfærd og aldrig tænke på sin egen sikkerhed; han kender også ethvert middel, som 

forholdenes tilstand gør brugeligt, og han bør altid gribe, hvad et nådigt forsyn tilbyder ham. Men for nu at fatte mig i 

korthed og lade eder forstå, mine trofaste krigsfæller, hvorfor jeg har villet, at I alle skulle møde her, så hør nu venlig på, 

hvad Jeg i største korthed vil forklare eder. Sandhedens tale er jo også altid bestemt og prunkløs. Den svimlende højde, 

hvortil eders ære har nået, den ære, som rygtet har udbredt endog til de fjerneste egnes indbyggere, og som dag for dag 

vokser sig herligere, har i den grad skræmt alamanernes konger og folkestammer, at de nu ved disse sendemænd, som I ser 

stå her med bøjede hoveder, beder eder om tilgivelse for, hvad der er sket, og om fred. Alt andet end fremfusende, men 

efter modent overlæg og i overbevisning om at give et godt råd, foreslår jeg, hvis det så synes eder, at vi indrømmer dem 

denne deres bøn. Der er mange grunde, som taler derfor. For det første undgår vi på den måde krigens omvekslinger, 

dernæst skaffer vi os efter deres eget løfte hjælpere i stedet for fjender; fremdeles kan vi uden blodsudgydelse dæmpe 

deres vilde mod, som så ofte har været farligt for vore lande, og endelig må vi tage hensyn til, at ikke blot overvindes den 

fjende, som i slaget må ligge under for våbnenes overmagt og en større kraft, men også, og det meget sikrere, den, som 

under krigslurens tavshed frivillig går under åget og af egen erfaring ved, at hverken mangler vi mod overfor 

fredsforstyrrere eller mildhed mod bønfaldende. Kort sagt, jeg venter på eders råd og afgørelse som en fredelskende drot, i 

hvis lod en stor lykke er faldet, men som aldrig ønsker at overskride den rette grænse. Thi tro mig, ikke vil man tilskrive 

rædhed, men mådehold og menneskekærlighed en så vel overvejet plan.“ 

Næppe havde kejseren endt denne sin tale, før hele mængden viste sig fuldkommen villig til at føje sig efter hans ønske, og 

gav forslaget sit bifald og gik ind på freden, væsentligt af den grund, at man i flere hærtog havde erfaret, at kejseren havde 

større lykke med sig, når det gjaldt at bilægge borgerlige uroligheder end på hærtog i udlandet, som almindeligvis var faldet 

uheldig ud. Så blev der da sluttet fred med fjenden efter landets sæd og skik, og kejseren rejste derpå til Mediolanum for at 

tage vinterophold der. 

11. Her var han da fri for alle andre sorger og kunne med fuld kraft tænke på, hvorledes han skulle løse den såre vanskelige 

knude at styrte Cæsar. Med sine fortrolige overvejede han nu hemmeligt, ja stundom endog om natten, hvorledes man 

enten med list eller magt skulle kunne få dette i stand, før Gallus i sin hårdnakkede trods udstrakte sin magt endnu videre. 

Til sidst blev man enig om ved en venlig skrivelse under påskud af meget påtrængende offentlige forretninger at kalde ham 



til Mediolanum (Milano); her ville han stå aldeles hjælpeløs, og man kunne uden modstand tage ham af dage. Dette forslag 

modsatte dog en hel skare vankelmodige hofkryb sig, hvoriblandt Arbetio, hvis stærkeste side og største lyst var at lægge 

rænker, og den daværende overkammerherre Evsebius, som havde endnu bedre hjerte til at skade sine medmennesker. De 

indvendte, at hvis Cæsar forlod Østerlandene, ville det være en farlig sag at lade Ursicinus tilbage der, thi han ville sikkert 

stræbe mod høje mål, hvis der ingen var, som kunne hindre ham deri. Til denne mening sluttede sig også de øvrige 

kejserlige gildinger, som i de tider drev sin grådighed efter gods over alt menneskeligt begreb. Ved sin tjeneste i det indre af 

slottet havde de lejlighed til ved hvisken i krogene at give alle slags opdigtede klagemål ny næring. Disse mænd var det nu, 

som ved deres hadefulde beskyldninger arbejdede på den kække Ursicinus’s fald og mumlede i skægget om, at hans unge 

sønner voksede op til vordende herskere; allerede ved sin legemsskønhed og sin ungdom var de vennesæle, og nu blev de 

med flid holdt til under hærens daglige øvelser at udmærke sig ved sin udbredte kendskab til hele krigsvæsenet og deres 

smidige lemmer. Og hvad Gallus angik, så var han jo ganske vist, sagde de, alt andet end blød af natur, men man havde 

omgivet ham med folk, som havde forledet ham til grusomheder, for at han kunne blive forhadt og til afsky for alle stænder, 

så kunne kejserværdigheden siden gå over til børnene af hestefolkets høvedsmand. 

Disse og lignende ord surrede nu omkring den stakkels ængstelige kejsers øren, som så ofte måtte høre den slags rygter, og 

som så gerne hørte dem. Iblandt de mangfoldige planer, som gik gennem hans hoved, valgte han endelig som den bedste 

først og fremmest at kalde Ursicinus til sig i de mest ærefulde udtryk og under det påskud, at man under den vanskelige 

stilling for øjeblikket trængte til hans hjælp for at få en forholdsregel i stand, hvorved man med mere eftertryk kunne vise 

parterne tilbage, da de netop truede med krig. Og for at fjerne al mistanke blev landshøvdingen Prosper sendt som hans 

stedtræder, indtil han kom tilbage. Da Ursicinus havde fået denne skrivelse og desuden tilladelse til at bruge de kejserlige 

postvogne, skyndte vi os i store dagsrejser til Mediolanum. 

Nu stod der kun tilbage, at Cæsar skulle følge indbydelsen og snart komme. For at fri ham for enhver mistanke skrev 

Konstantius til sin søster, hans hustru, og bad hende med mange og falske venlige ord, at hun dog snart måtte komme og 

besøge ham, så længe som det var, siden de havde set hinanden. Fra først af var hun længe i tvivl, da hun af gentagne 

erfaringer kendte kejserens grusomhed, men til sidst rejste hun dog, i håb om at kunne formilde ham; han var jo dog 

hendes kødelige broder. Men lige ved indgangen til Bitynien, (Bitynien: det nordvestlige landskab af Lilleasien) på det 

stoppested, som kaldes Kænos Gallikanos, blev hun pludselig revet bort af en heftig feber. Med hendes død så hendes 

mand alt det håb svinde, hvorpå han endnu havde troet at kunne støtte sig, og var nu i den største forlegenhed med, hvad 

han skulle gøre. Og blandt alle vanskelighederne og de tunge tanker var det især dét, han grublede over og ængstedes for, 

at Konstantius blot skulle følge sit eget hoved, ikke ville høre på noget forsvar og ikke tilgive små forseelser, men følge sin 

tilbøjelighed til at være sine frænder værre end nogen anden og hemmeligt lægge snarer for ham, hvori han ville finde sin 

død, hvis han ikke var meget forsigtig. I denne slemme stilling, hvori kun den yderste årvågenhed kunne fri ham fra 

dødsfare, ville han vistnok gerne have stræbt efter den første plads i staten, hvis han blot havde set en eneste udvej til det; 

men han var bange for sine nærmeste omgivelsers troløshed, og dét af en dobbelt grund; for det første hadede de ham som 

en grusom og letsindig mand, og for det andet var de rædde for den overlegne lykke, Konstantius altid havde haft med sig til 

at bilægge borgerlige uroligheder. Midt under disse svære sorger og ængstelser fik han det ene brev fra kejseren efter det 

andet, hvori denne, snart venlig, snart truende, forlangte, at han skulle komme til ham, snart også i en lumsk tone lod ham 

vide, at staten hverken kunne eller burde deles, men at hver mand måtte vie den deres kræfter, så godt han kunne, nu da 

den var i så vaklende en stilling; med de sidste ord sigtede han til de fjendtlige indfald i Gallien. For at godtgøre dette, 

beråbte han sig på et forhold, der ikke lå så meget langt tilbage i tiden, idet nemlig cæsarerne under Diokletianus og hans 

medstyrer ikke havde været andet end de to kejseres medhjælpere og aldrig nogensinde ledige, men på det mindste vink af 

kejseren havde de straks sat sig i bevægelse, ja Galerius havde endog i fuld purpurklædning gået næsten tusinde skridt 

foran kejserens vogn i Syrien, engang denne var vred på ham. (Note 31). 

Iblandt flere andre sendebud kom også høvedsmanden for skjoldbærerne, Skudilo, en mand som under et noget råt ydre 

skjulte en ypperlig overtalelsesevne. Han forstod i alt sit alvor at lægge så meget smigreri, at han var den eneste, som fik 

Gallus lokket til at rejse. Han gentog nemlig for ham den ene gang efter den anden, hvor inderlig hans fætter ønskede at se 



ham, hvor mildt og venlig stemt han var og fuldkommen villig til at glemme alle forseelser, som kun havde sin årsag i 

uforsigtighed; han havde jo alt før delt sin højhed med ham og ville nu også gøre ham til deltager i de regeringshandlinger, 

som de nordlige landsdele krævede, da de så længe havde lidt under et tryk. Og som det går med ethvert menneske, når 

skæbnen lægger sin tunge hånd på ham, at hans tænkekraft afstumpes og sløves, så gik det også med Gallus; disse 

lokkemidler hævede atter hans mod og gav ham godt håb om fremtiden. Under en uvenlig guddoms styrelse forlod han 

Antiokia, ilede fra asken i ilden, som det gamle ordsprog siger, og var så uforsigtig ved sit ophold i Konstantinopel i den grad 

at glemme sin farlige stilling, at han lod holde væddekørsel og selv satte sejrskransen på en vognstyrer ved navn Koraks. 

Ved budskabet herom blev Konstantius yderst opbragt. For at forebygge, at Gallus, i den uvished, hvori denne var om sin 

skæbne, skulle foretage sig noget på rejsen, som kunne lede til hans redning, lod han med flid alle de soldater fjerne, som lå 

i byerne på hans vej. Samtidig viste også kvæstoren Taurus, der var blevet sendt til Armenien, ham en sådan tilsidesættelse, 

at han rejste forbi ham uden at tale til ham eller gøre ham sin opvartning. Dog kom der på kejserens bud en del mænd til 

ham under påskud af forskellige forretninger, men i virkeligheden for at våge over alle hans skridt og alt, hvad han muligvis i 

hemmelighed ville foretage sig. Blandt disse var Leontius, siden bypræfekt i Rom, der nu skulle gå for hans kvæstor, 

Lucillianus, der fik navn af høvedsmand for hans hustropper, og Bainobandes, som skulle være høvding for skjoldbærerne. 

Efter en lang rejse gennem slettelandet, kom han til Hadrianopolis, (Note 32) en by ved bjerget Hæmos, før i tiden kaldt 

Uskudama; her hvilede han ud efter en tolv dages trættende rejse og fik i denne mellemtid at vide, at nogle tebæiske 

legioner, som overvintrede i nabolagets byer, havde sendt afsted en del mænd af sin egen midte, som ved trofaste og 

pålidelige løfter skulle få ham til at blive; de tiltroede sig nemlig kraft nok, da de i stor mængde lå omkring i vagtholdene i 

egnen. Men hans omgivelser holdt så skarp udkig med ham, at det ikke var ham muligt at stjæle sig til en eneste lejlighed til 

at se dem eller høre, hvad de havde at forebringe. Men nu kom der det ene brev efter det andet, som påskyndte hans 

afrejse; samtidig blev 10 offentlige postvogne på kejserens bud stillet til hans tjeneste, og han lod nu hele sin hird tilbage 

med undtagelse af nogle få kammertjenere og kokke, han havde haft med sig fra Antiokia, og blev, næsten ukendelig af støv 

og smuds, så af et, så af et andet kejserligt redskab tvunget til at påskynde sin rejse; hvor inderligt forbandede han nu ikke 

sin uforsigtighed, som havde bragt ham i denne foragtelige og elendige stilling og givet ham til pris for en flok usle 

menneskers vilkårlighed. Selv når han måtte give efter for naturens krav og hvile lidt, var hans indbildningskraft opskræmt 

af de dødningeskikkelser, han syntes svævede omkring ham, og hele skarer af mennesker, han havde myrdet, først og 

fremmest Domitianus og Montius, greb fat i ham, forekom det ham i drømme, og slæbte ham hen til hævngudindernes 

svøber. Sjælen fortsætter jo altid, fri for legemets bånd, kraftig og utrættelig sin virksomhed, og optaget af de tanker og 

sorger, som, plager menneskenes sjæle, skaber den sig i nattens mørke de billeder, som vi plejer at kalde fantasier. 

Så drog da Gallus afsted på den skæbnesvangre vej, hvorpå det var ham forudbestemt at miste både liv og højsæde; han 

standsede kun så længe, som fornødent gjordes for at skilte heste, og kom til sidst til byen Petobia i Norikum. (Norikum: 

Østrig og Steiermark). Her fik han øjnene helt op for alle de rænker, som var spundne om ham; pludselig viste sig 

høvedsmanden for hans forrige hustropper, Barbatio og den kejserlige statsagent Apodemius (Note 33) ledsagede af en 

skare soldater, hvem kejseren ved gaver havde sikret sig så fuldstændigt, at hverken penge eller medlidenhed kunne bringe 

dem på andre tanker. 

Nu kastede man masken af og gik lige til værket. Hele slottet lod Barbatio udenfor murene omgive med væbnede mænd og 

selv gik han, da det allerede begyndte at blive mørkt, ind til Cæsar og lod ham afføre sig sin kejserlige dragt og iføre sig en 

almindelig underklædning og en simpel hærførerkappe, men alt sammen under gentagne edelige forsikringer, efter 

foregivende i kejserens navn, om at han nu ikke havde mere at frygte. Derpå sagde han: „Kom nu straks med,“ satte den 

forundrede mand op i en privat vogn og bragte ham til byen Pola i Histrien, hvorefter sigende Konstantinus’s søn Krispus 

fordum blev dræbt. Dér blev han holdt i meget streng forvaring og var selv allerede tilintetgjort af frygt for den truende død. 

Da kom den daværende overkammerherre Evsebius, notaren Pentadius og høvedsmanden for armaturerne Mellobaudes på 

kejserens bud til ham for at få nøjagtige oplysninger af ham om, af hvad grund han havde ladet henrette hver enkelt af dem, 

som han havde taget af dage i Antiokia. En ligbleghed udbredte sig da over hans åsyn, og han formåede kun at sige, at for 

det meste havde han ladet sig ægge dertil af sin hustru Konstantina. Granske vist kunne han intet kende til hvad Aleksander 



den Store sagde til sin moder, som ville få ham til at lade en uskyldig henrette og i håb i om så meget sikrere at nå sit mål 

gentagne gange mindede ham om, at hun i ni måneder havde båret ham under sit hjerte; da gav han det kloge svar: „Al 

anden løn kan du fordre af mig, min kære moder, kun ikke denne; thi et menneskes liv kan ikke opvejes af nogen 

velgerning.“ Over denne udflugt blev kejseren rasende og mente nu i sin ubønhørlige vrede, at han skyldte sin egen 

sikkerhed at lade Gallus tage af dage. Derfor sendte han afsted Serenianus, der, som ovenfor sagt, for nogle ubetydelige 

gøgleriers skyld havde været skyldt for højforræderi, men var blevet frikendt, og med ham notaren Pentadius og 

statsagenten Apodemius for at fuldbyrde dødsdommen over ham. Således blev han da med bagbundne hænder halshugget 

som en overbevist forbryder, og der lå nu som et lemlæstet, hovedløst lig den mand, for hvem kort tid i forvejen byer og 

landskaber havde skælvet. Men retfærdig viste den himmelske guddom sig både ved Gallus’s og hans mor deres skæbne. 

Thi den første faldt som et offer for sine forrige grusomheder, og de to andre blev ikke længe efter bortrevne af en frygtelig 

død, de som, hvor skyldig han end var, dog ikke ved sine svigefulde smigrerier skulle have styrtet ham i undergangen. Den 

ene af dem, Skudilo, døde nemlig af tæring, og Barbatio, som allerede længe havde rettet falske klagemål mod ham, blev 

ved visse folks øretuderi beskyldt for at ville fra sin stilling som høvedsmand for fodsoldaterne stræbe til et ganske 

anderledes højt mål, blev dømt til døden og bragte ved denne ynkelige undergang et sonoffer til den Cæsars skygge, som 

han svigefuldt havde bragt undergangen. 

Sådant og utalligt andet af samme slags virker undertiden - gid det var bestandig - hun, som straffer de slette handlinger og 

lønner de gode, Adrastia, som vi med et andet navn også kalder Nemesis, denne ophøjede, mægtige, virksomme guddom, 

der efter nogles mening troner højt oppe over månens kreds eller, som andre mener, er en mægtig skytsånd, der leder 

enhver indenfor den skæbne, som er ham bestemt; de gamle teologer udgiver hende for en datter af retfærdigheden og 

lærer, at hun fra en skjult evighed skuer ned over alt jordisk. Hende er det, der som herskerinde over alle årsager, som 

skilledommerske og styrerske af tingene blander loddene i skæbnens urne og leder begivenhedernes veksling; hun fører 

ofte vore planer til et andet udfald, end vi tilsigtede, og af mangfoldige handlinger lader hun modsatte følger fremgå. Hende 

er det, som med uopløselige bånd omslynger de dødeliges forgæves svulmende overmod og styrer stigen og fald efter 

fortjeneste; snart nedtrykker og bøjer hun de stoltes nakke, snart lader hun de gode stræbe opad fra ringhed og hæver dem 

til et lykkeligt liv. Derfor har den sagnlystne oldtid givet hende vinger, for at man skulle forstå, at hun med fuglens hurtighed 

er tilstede overalt; derfor har den givet hende et ror i hånden og et hjul under fødderne, for at man ikke skulle være 

uvindende om, at hun virker gennem alle elementer og styrer verdensaltet. 

En så tidlig død fik da altså Gallus, selv allerede ked af sit liv, i sit 29de år, efter 4 års styrelse. Han var født i Massa 

Vetemensis i Etrurien; hans fader var Konstantius, en broder til kejser Konstantinus, hans moder Galla, en søster af Rufinus 

og Cerealis, som begge med ære havde indehaft konsulembedet og præfekturet. Hans åsyn var ualmindelig smukt, hans 

legeme var veldannet, og lemmerne stod i det ligeligste forhold til hinanden; han havde gult og blødt hår, og om hans skæg 

end var ganske fint og spædt, gjorde det dog intet skår i hans mandige udseende; men i sindig adfærd var der så stor forskel 

mellem ham og hans broder Julianus, som i sin tid mellem Vespasianus’s sønner Domitianus og Titus. Aldrig så snart var han 

hævet til lykkens højeste top, før han også fik føle dens vægelsindede luner, disse, som driver sit spil med alt dødeligt, snart 

løfter et menneske til stjernerne, snart dukker ham ned i underverdenens dybe strøm. (Her opregnes en del tilfælde, hvori 

menneskers skæbne skiftede ligeså, meget som Gallus’s, og dette udelades her).  

Femtende bog. 

1. Cæsar Gallus’s karakter - 2. Ursicinus, Gallus’s broder Julianus og Gallus’s forrige kammerherre Gorgonius anklages for 

højforræderi - 3. Retsforfølgelserne mod Gallus’s venner og håndlangere - 4. De alamanniske lentienser overvindes af 

Konstantius - 5. Frankeren Silvanus, hærfører i Gallien, lader sig i Agrippina udråbe til kejser, men dræbes ved list af 

Ursicinus - 6. Silvanus’s venner og tilhængere henrettes - 7. Præfekten Leontius undertrykker folkeopløb i Rom. Biskop 

Liberius afsættes - 8. Konstantius gør sit søskendebarn Julianus til cæsar og sætter ham over Gallien - 9. Gallernes 

oprindelse; grunden til, at de også kaldes celter og galater; deres vismænd - 10. De galliske Alper og de forskellige veje, som 

går over dem - 11. Galliens inddeling, en skildring af landet og af floden Rodanus’s løb - 12. Gallernes sæder og levesæt - 13. 

Den prætoriske præfekt i østerlandene, Musonianus – år 354, 355 og 356. 



*** 

1. Efter bedste evne har jeg hidtil søgt at få sandheden frem, og hvad jeg enten selv har oplevet eller kunnet få vide af folk, 

som har stået midt oppe i hændelserne og kunnet give mig nøjagtig rede på dem, det har jeg fortalt efter ordentlig 

tidsfølge. Resten af mit arbejde vil jeg, så godt jeg kan, behandle med endnu større omhyggelighed uden at bryde mig om 

dem, der måske vil dadle det, fordi det er for langt. Thi kun da er kortheden værd at rose, når den afskærer alle utidige 

udvækster uden dog at miste noget i tydelig fremstilling. 

Gallus var endnu ikke i Norikum helt afklædt sit purpur, da Apodemius, en af dem, som ivrigst havde ægget ham til oprør, 

medens han levede, ilsomt greb hans sko, kastede sig med dem på en hest og for så hurtig afsted, at så ofte han end 

skiftede heste, styrtede dog flere af dem som følge af den overdrevne løben. På denne måde kom han som foreløbigt ilbud 

til Mediolanum, trådte ind i slottet og kastede skoene for Konstantius’s fødder med så vigtig en mine, som om han med 

egen hånd havde fældet Parterkongen og nu bragte hans rustning. Efter denne uventede indledning gav han en fremstilling 

af sagen, som om den havde været såre vanskelig og dens udfald højst tvivlsomt, men den dog med største lethed var bragt 

til den ønskeligste afslutning. Nu gav naturligvis alle de øverste hirdmænd efter god gammel skik sig til at smigre kejseren på 

alle tænkelige måder og hæve den drot til skyerne, hvem det kun havde kostet et vink, så var to kejsere, omend til 

forskellige tider, blevet afsatte som almindelige soldater, Veteranio nemlig og Gallus. (Note 34). Over disse udsøgte 

smigrerier blev kejseren så hovmodig, at han til sidst virkelig troede, at han for fremtiden ikke mere ville kunne rammes af 

noget menneskeligt uheld, og mistede så aldeles fornuft og sindighed, at han i samtaler ofte lod falde ytringer om min 

udødelighed og i breve egenhændig kaldte sig hele jordens herre. Selvom det kun havde været andre, der var kommet med 

sådanne store ord, burde dog en mand som han med uvilje have vist dem fra sig, siden det efter hans egen påstand var hans 

opgave i sit liv og sin adfærd at træde i de kejseres fodspor, der havde vist sig nedladende. Thi selvom han havde været drot 

over Demokritus’s utallige verdener, som Aleksander den Store på Anaksarkos’s tilskyndelse drømte om, så måtte det dog 

vel have faldet ham ind, at han havde læst eller hørt, hvad de lærde er enige om, at hele jordens kreds, så umådelig stor 

den end synes os at være, dog kun er som et lidet punkt i forhold til det store verdenshele. 

2. Efter Cæsars sørgelige endeligt gav trompeten tegnet til rettergang og bloddomme, og Ursicinus blev skyldt for 

højforræderi; thi mere og mere hævede avindet (bitterheden), hvem enhver brav mand er en torn i øjet, sin røst mod hans 

liv. Det værste ved sagen var, at kejserens øren var lukkede for ethvert billigt og rimeligt forsvar, men stod vidt åbne for 

rænkesmedenes hemmelige hvisken; disse kom nu med den ugrundede fortælling, at Konstantius var aldeles glemt over 

hele Østerleden, men at alle mennesker, både hjemme og i udlandet, kun tænkte på Ursicinus som den eneste, der kunne 

sætte skræk i perserfolket. Men den højsindede mand stod urokkelig overfor alt, som gik ham imod, og vogtede sig 

omhyggelig for at nedværdige sig ved noget kryberi; men i sit hjerte kunne han ikke undertrykke et hemmeligt suk over, at 

uskyldigheden skulle stå så truet. Mest gik det ham til hjerte, at hans venner, som før havde været så talrige, nu gik over til 

det mere formående hofparti, aldeles som konsulernes bøddelsvende (Note 35), der kun fordi skik og brug fordrer det, 

forlader den aftrædende konsul og slutter sig til hans eftermand. Hans farligste modstander, som førte ham bag lyset ved 

forstilt venlighed og gentagne gange offentlig gav ham ord for at være en gæv mand, var hans embedsfælle Arbetio, som 

var en mester i den kunst at indvikle åbenhjertede mennesker i farlige snarer, og som på den tid havde stor indflydelse ved 

hoffet. Som en slange, der hemmeligt ligger ved indgangen til sin hule og lurer på enhver, som kommer forbi for straks at 

fare løs på ham med et pludseligt spring, således bar også Arbetio sig ad. Han, som fra simpel soldat havde hævet sig til den 

højeste stilling i hæren, og som aldrig havde været fornærmet, ja ikke engang udfordret, satte nu en skamplet på sig ved sin 

umådelige grådighed efter at gøre andre ulykkelige. Blot nogle få embedsmænd blev tagne med i det hemmelige råd om 

denne sag under kejserens forsæde; her blev man da til sidst enig om, at i den følgende nat skulle Ursicinus gribes, føres 

langt bort fra sin lejr og sine mænd og uden lov og dom tages af dage, på samme måde som man engang i rædselstiden 

under Nero skal have dræbt Domitius Korbulo (Note 36), den trofaste og omhyggelige styrer af de landsdele, der var ham 

overdragne. Men medens de mænd, som havde fået i ærinde at bringe denne aftale til udførelse, endnu ventede på, at den 

fastsatte tid skulle komme, blev man enig om at gribe til en mildere fremgangsmåde; der kom da det bud, at nidingsdåden 

skulle opsættes, indtil man anden gang havde fået lejlighed til at overveje sagen. 



Derpå gik man med sine bagvaskelser og rænker løs på den siden så navnkundige drot Julianus, som på denne tid netop var 

kaldt til hoffet. Han skulle, som man med stor uret troede, have gjort sig skyldig i en dobbelt forbrydelse; for det første 

havde han fra det macelliske landgods i Kappadokien (Note 37) rejst over til Asien for at tilfredsstille sin længsel efter 

videnskaberne, og for det andet havde han besøgt sin broder engang denne rejste gennem Konstantinopel. Uagtet han 

rensede sig for disse klagemål og påviste, at han i begge dele havde haft kejserens tilladelse, ville han dog sikkert være 

blevet et offer for hofkrybets skammelige sammensværgelse, hvis ikke ved en højere guddoms tilskyndelse kejserinde 

Evsebia havde taget sig af ham og udvirket, at han blev anvist bopæl i byen Komum ikke langt fra Mediolanum. Der opholdt 

han sig en kort tid og fik så lov til at rejse til Grækenland for at tilfredsstille sin brændende tørst efter at uddanne sin ånd. 

De følger, som fremgik af disse hændelser, var også sådanne, at man tydelig kunne se en velvillig guddoms styrelse i dem; 

thi alle disse falske klagemål fik dels sin retfærdige straf, dels faldt de uden virkning til jorden. (Her synes der at være et hul i 

teksten). Rigtignok hændte det undertiden, at rige mænd trængte sig ind i sine beskytteres slotte, klyngede sig til dem som 

vedbend til høje træer og købte sig frigivelse for umådelige pengesummer, men de fattige derimod, som kun havde små 

eller ingen midler til at løskøbe sit liv med, fik pludselig og uventet sin dødsdom. Derfor blev også sandheden indhyllet i 

løgn, og falske klagemål havde flere gange samme vægt som sande. 

I disse dage blev også Gorgonius, en af Cæsars forrige kammerherrer, bragt ind som fange. Men skønt det af hans egen 

tilståelse var klart, at han havde taget del i alle Grallus’s misgerninger, ja stundom endog ægget ham til dem, så forenede 

dog gildingerne sig om ved en hel væv af løgne at drage en tæt tåge for retfærdighedens øjne; derved trak han sig lykkelig 

ud af faren. 

3. Medens dette foregik i Mediolanum, blev hele skarer af officerer og hoffolk slæbte fra Østerlandene til Akvileja. (Akvileja: 

by i grevskabet Gørz tæt ved grænsen af Venetien, ikke langt fra Adriaterhavet). Lænkerne havde gjort dem næsten til 

benrade, næppe havde de endnu kraft nok til at drage ånde, og i alle sine mangfoldige lidelser ønskede de kun, at døden 

snart måtte komme. De blev beskyldte for at have været Galius’s redskaber ved hans grusomheder; ligeledes mente man, at 

det var dem, som havde sønderrevet Domitianus og Montius og siden styrtet andre hovedkulds i fordærvelse. Til at holde 

forhør over dem blev sendt Arboreus og den daværende overkammerherre Evsebius, begge hovmodige pralhanse, ligeså 

uretfærdige som grusomme. Uden nogen nøjere undersøgelse og uden at skille de uskyldige fra de skyldige lod de nogle 

piske eller lægge på pinebænken og derpå jage i landflygtighed, andre afsætte fra deres post og gøre til simple soldater, og 

resten blev henrettet. Medens ligbålene flammede rundt omkring, vendte de jublende tilbage som fra en glimrende sejr og 

fortalte sine heltegerninger til kejseren, der lige overfor disse og lignende optrin var blevet aldeles hærdet og følesløs. Uden 

betænkning gav nu Konstantius sig, som om han ville standse skæbnens fastsatte gang, tillidsfuld hen til mangen, der søgte 

at styrte os andre. Derved øgedes også pludselig tallet på dem, der ligesom fuglefængerne lå på lur efter alskens rygter og 

sladder; grådige som vilde dyr for de løs på statens mest fremragende mænd og siden også på fattige og rige i flæng, ikke 

blot som hine to brødre fra Kibyra hos Verres (Note 38), der dog kun var spytslikkere hos én landshøvding, nej, det var over 

alle dele af riget, de søgte at bringe ulykke, når lejlighed gaves. De mest fremtrædende blandt disse var Paulus og 

Merkurius, den sidste en perser, den første fra Dakien, Paulus notar, Merkurius førhen taffeldækker, nu kejserlig 

regnskabsfører. Paulus havde, som før sagt, tilnavnet Lænken, fordi han var ubønhørlig, hvor det gjaldt at smede indviklede 

rænker, og uudtømmelig i alskens forskellige påfund, på samme måde som dygtige nævekæmpere i almindelighed er 

overfor sine modstandere. Merkurius havde tilnavnet Drømmevennen, fordi han som en bidsk hund, der med al sin 

indvortes arrighed dog ydmygt logrer med halen, trængte sig ind i ethvert gæstebud og ethvert selskab, og når nogen da i 

søvne, hvori sjælen vanker vidt omkring, havde haft et drømmesyn, som han fortalte til sin ven, bragte Merkurius det, 

oppudset med de mest giftige farver til kejserens åbne øren, og straks blev vedkommende som skyldig i en utilgivelig brøde 

indviklet i en højst farlig retssag. Rygtet om dette udbredte sig snart, som sædvanligt med forskellige tilsætninger, og følgen 

var ikke blot, at man aldrig mere fortalte nogen om sine drømme, men også, at man i fremmedes nærværelse næppe nok 

vovede at tilstå, at man havde sovet, ja, de lærde sørgede endogså over, at de ikke var fødte blandt atlanterne (Note 39), 

hvor der efter sigende aldeles ikke skal findes drømme, en foreteelse, som vi vil overlade til mere kyndige mænd at finde 

grunden til. 



Under disse grusomme retsundersøgelser og dødsstraffe opstod der i Illyrikum en anden ulykke, som blot havde sin grund i 

tomme ord, men dog i tidens løb blev farlig nok for mange. I et gæstebud i Sirmium hos landshøvdingen i det andet 

Pannonien, Afrikanus, havde nogle af gæsterne set vel dybt i de brede bægre, og da de troede, de var mellem gode venner, 

talte de frimodig om den nuværende styrelses trykkende åg; nogle forsikrede, de havde ligesom en anelse om, at den 

forandring i tilstanden, som man ønskede, snart ville komme, andre fortalte med ubegribelig letsindighed om varsler, de 

havde fået om egen fremtidig storhed. Iblandt gæsterne var også den kejserlige statsagent Gaudentius, en hidsig mand, der 

ofte lod sig forlede til dårskaber. Han opfattede denne sag som alvor og fortalte den til Rufinus, dengang øverste hjælper 

hos den prætoriske præfekt, en mand, som i altid havde været glad i onde gerninger og havde et slemt ord på sig for sin 

indgroede nederdrægtighed.  

Så ilsomt, som havde han fået vinger, fløj denne mand nu til kejserens hof. Denne var alt for ængstelig og modtagelig for al 

sådan mistanke, og det var derfor ingen vanskelighed for Rufinus at få ham så rasende, at han uden mindste omtanke bød, 

at Afrikanus og alle de andre deltagere i dette skæbnesvangre måltid skulle slæbes for retten. Den skammelige angiver 

derimod, som på almindelig menneskelig vis netop havde mest lyst til det, der ikke var lovligt, fik på sin bøn sit nuværende 

embede forlænget på to år. For at gribe flere skyldige blev sendt livdrabanten Teutomeres med en af hans embedsfæller, og 

han bragte dem alle frem, som det var budt ham, i tunge lænker. På vejen kom man til Akvileja; der blev en af fangerne, 

Marinus, førhen ekcersermester, men for øjeblikket tribun uden ansættelse (tribun: en slags officer), den mand, som først 

havde begyndt på hin farlige samtale og i det hele et hidsigt hoved, ladt alene i værtshuset, medens man ordnede det 

nødvendige til rejsen. Han fandt da lejlighed til at gennembore sin side med en kniv, hvorpå han selv trak indvoldene ud af 

livet på sig, så han døde på stedet. Men resten blev ført til Mediolanum og lagt på pinebænken, og da de tilstod, at de under 

måltidet havde ladet utilbørlige ord falde, blev de dømte i fængselsstraf med et rigtignok svagt håb om frigivelse engang i 

fremtiden. De to livdrabanter blev beskyldte for at være medvidere i Marinus’s selvmord og blev dømte i landflygtighed, 

men slap for straf på Arbetios forbøn. 

4. Kort efter at denne sag havde fået sin afslutning, forkyndtes der lentienserne, et alamanisk folk, krig, fordi de ofte havde 

gjort lange strejftog indenfor de romerske grænselande. I denne krig drog kejseren selv ud. Da han var kommet til Rætien 

(Note 40) og de kaninske sletter, fandt han efter moden overvejelse, at det hæderligste og nyttigste, som kunne gøres, var, 

at høvedsmanden for hestfolket Arbetio ufortøvet drog ud til kamp mod fjenden med en del af soldaterne, dog således, at 

han med de bedste af dem altid holdt sig op til bredderne af søen Brigantia. Denne egns naturforhold vil jeg i korthed 

skildre. 

Imellem bratte fjeldes krumninger springer Rhinen med stærk fart ud og løber derpå videre over stejle klipper, på samme 

måde som Nilen styrter brat ned gennem sine vandfald. Så rig som den er i sig selv på vand, ville den have været sejlbar lige 

op til sit øverste udspring, hvis ikke dens løb mere havde været en styrtning end en strøm. Så snart den har dannet sig et 

ordentligt leje, løber den mellem stejle brædder i stor afstand fra hinanden og løber ud i en stor rund sø, som Ræterne 

rundt omkring kalder Brigantia. Denne er 460 stadier lang og næsten ligeså bred, på alle kanter gør uhyggelige urskove den 

utilgængelig, dog med undtagelse af den brede vej, som gammel romersk omtanke og dygtighed har lagt der; men også 

landets rå indbyggere og hele naturlige beskaffenhed såvelsom det umilde himmelstrøg, lægger mangfoldige hindringer i 

vejen. I denne sø styrter altså floden brusende og skummende og baner sig vej gennem dens stillestående vand og 

gennemskærer den midt over så nøjagtigt, som om dens vej var afmålt med en snor; og som et stof, der ikke kan forene sig 

med noget andet, går den alene uden at øges eller mindskes, uden at forandre navn eller miste noget i sin magt, og uden at 

blande sig med nogen anden elv styrter den i verdenshavets bølger. Og hvad der er det mærkeligste, den stillestående sø 

kommer lige så lidt i bevægelse ved dens rivende gennemløb, som den fremstyrtende flod lader sig sinke af det grumsede 

dynd eller ved sit sammenløb med søen blander sig med den. Man skulle ikke tro, at en sådan adskillelse var mulig, hvis man 

ikke var nødt til at tro sine egne øjne. Dog finder noget lignende sted med floden Alfevs, der udspringer i Arkadien; efter 

hvad sagnet fortæller skærer den sig af kærlighed til flodnymfen Aretusa gennem det Joniske Hav og strømmer hen til sin 

elskede. (Note 41) 



Uagtet Arbetio godt vidste, hvad det var for farlige egne, han skulle føre krigen i, ventede han dog ikke på de af sine folk, 

der skulle melde ham fjendens ankomst, men faldt derfor også i et hemmeligt baghold, hvor han pludselig stod overrasket 

af faren og hverken kunne komme frem eller tilbage. På en gang sprang fjenderne frem af deres smuthuller og nedhugge 

med alle slags våben uden skånsel alt, hvad der kom dem i vejen. Ingen af romerne var i stand til at værge sig, men så sit 

eneste håb i den hurtigst mulige flugt. Derfor forlod de rækkerne og foer omkring på alle kanter, ene og alene med tanken 

på at slippe for at blive sårede, men gav netop derved ryggen blot for fjendens pile og spyd. Dog var der flere som spredte 

sig henover de trange stier og i nattens mørke slap ud af faren; da dagen brød frem, kom de til kræfter igen og sluttede sig 

atter hver til sin trop. Men naturligvis måtte der ved et så frygteligt og uventet ulykkestilfælde savnes en hel del folk, og 

deriblandt var også ti tribuner (officerer). Så meget mere kækt og overmodig gik alamanerne på og løb daglig, når 

morgentågen hindrede udsigten, med dragne sværd ind under romernes skanser, hvor de hylede, pralede og udstødte 

trusler. Men pludselig gjorde skjoldbærerne engang udfald; de blev rigtignok ved de fjendtlige skarers modstand nødt til at 

gøre holdt, men sagen havde dog den virkning, at alle de andre enstemmig tog det råd at ile ud i kampen. Imidlertid 

skræmte dog mindet om nederlaget for nogle dage siden flere, da det kom til stykket, og dertil kom også, at Arbetio selv 

vaklede og ikke havde synderligt håb om noget lykkeligt udfald. Da stillede tre tribuner sig på engang i spidsen for sagen, 

nemlig Arintevs, høvedsmanden for armaturerne, Seniaukus, der stod i spidsen for en trop udenlandske hestefolk, og 

Bappo, anfører for promoterne (promoterne var en slags hestefolk). Hver mand så den fælles fare som sin egen og gik frem 

efter de gamle romeres forbillede; som en stormflod styrtede de sig over fjenderne, ikke i noget ordentligt slag, men i 

spredte småhobe, og tvang dem alle til den skammeligste flugt. Med opløste rækker foer disse hver til sin kant, men i sin 

iver for at slippe port kastede de fra sig sine skjolde, som hindrede dem at røre sig, men blottede derved deres krop, da den 

var uden dækvåben og lå således under for de tætte sværdhug og spydstik. Mange, som var blevet dræbt med samt sine 

heste, fandt man endnu efter deres død liggende i samme stilling, de havde siddet på hesten, som om de var lænkede fast 

til ryggen af den. Ved synet af hele dette optrin styrtede alle de ud af lejren, som havde været for rædde til at gå ud i 

kampen med sine fæller, og uden nogen tanke på frygt stødte de ned hele den fjendeskare, som ikke havde kunnet redde 

sig ved flugten; derpå vendte de tilbage over dynger af lig og tilstænkede med de dræbtes blod. Efter dette udfald på 

kampen drog kejseren i glad sejrstogt tilbage til Mediolanum for at tage vinterophold der. 

5. Gik allerede dette ikke af uden stort tab for staten, så rejste der sig nu til ikke mindre ulykke for provinserne en ny 

uvejrsstorm, som ville have ødelagt alt på engang, hvis ikke skæbnen, denne menneskelivets styrer, hurtig havde gjort ende 

på den truende fare. Gallien havde længe været forsømt og led derfor under svære overfald fra barbarer, som ustraffet for 

omkring, myrdede, hærgede og brændte, uden at nogen kom landet til hjælp. Endelig måtte høvedsmanden for fodfolket, 

Silvanus, på kejserens bud drage afsted, da man holdt ham for dygtig nok til at gøre ende på disse misligheder. Arbetio 

skyndte på alle mulige måder på hans afrejse for i sin medbejlers fraværelse at kunne…..(Her er et hul i teksten)…. 

Dynamius , opsynsmanden over det kejserlige tros, havde før Silvanus afrejse bedt ham om et anbefalingsbrev til hans 

venner, for derved at kunne give sig skin af at være en af hans fortrolige. Silvanus havde ingensomhelst mistanke til ham og 

lod ham venlig få, hvad han bad om. Dette brev gemte Dynamius for siden at kunne bruge det til Silvanus’s fald. Medens nu 

denne mand til så stor fordel for staten drog omkring i Gallien og fordrev barbarerne, som allerede havde begyndt at opgive 

håbet og var i stor frygt og uro, faldt den samme Dynamius, der i det hele var et uroligt hoved, snu og øvet i rænker, på en 

skammelig plan. Efter hvad dunkle rygter sagde, var det mægtige mænd, som havde sat ham på den og var medvidere i den, 

nemlig den prætoriske præfekt Lampadius, den forhenværende kejserlige privatkasserer Evsebius,; med tilnavnet 

Tærtetyven, og den forrige håndskriver hos kejseren Ædesius; de to sidste havde den prætoriske præfekt ladet indbyde for 

at overvære de nye konsulers indsættelse. Med en pensel afviskede Dynamius den gamle skrift i Silvanus’s anbefalingsbrev, 

så at kun underskriften blev stående, og skrev ovenover den et nyt indhold som var aldeles forskelligt fra det forrige; det gik 

ud på, at Silvanus i dunkle ord bad sine venner såvel blandt hoffolkene som privatmænd, hvoriblandt, etrureren Albinus og 

flere andre, om at hjælpe I ham i hans store plan snart at stige op på det kejserlige højsæde. Denne vilkårlig lavede digtning, 

som kun var fremkommet for at styrte en uskyldig mand i ulykke, overbragte Dynamius til den prætoriske præfekt, som 

straks afgav den kendelse, at brevet skulle bringes til kejseren, der gerne ville have vide alle den slags ting. Han valgte et 

passende øjeblik og gik alene ind til ham med det, tillige i det håb at vinde så meget mere nåde hos kejseren, når han 



vågede så omhyggelig for hans liv og velfærd. Da dette væv af list og falskhed var blevet oplæst i statsrådet, udgik der straks 

bud om, at flere tribuner skulle fængles og de privatfolk bringes hid fra provinserne, hvis navne var opgivne i brevene. Men 

over denne vilkårlige fremgangsmåde blev høvdingen for den udenlandske livvagt, Malarik, straks højligt forbitret, tog med 

sig nogle af sine embedsfæller og gjorde en svær larm; det gik aldeles ikke an, råbte han, at lade folk, som var riget 

hengivne, blive ofre for partiånd og rænker. Han bad om, at han måtte få lade sin hustru og sine børn tilbage som gidsler og 

lade høvedsmanden for armaturerne, Mallobaudes, gå i borgen for sig, at han skulle vende tilbage, og så få lov at rejse 

afsted hurtigst muligt for at hente hjem Silvanus, der ganske vist aldrig havde tænkt på noget sådant, som hans arge 

uvenner nu fandt på; eller også måtte Mallobaudes få rejse, så ville han selv på samme måde gå i borgen for, at denne 

skulle udrette alting ligeså godt, som han selv kunne gøre det. Han var aldeles sikker på, sagde han, at hvis det ikke var en 

landsmand, man sendte, ville Silvanus af sit frygtsomme sind, der ofte gik vel vidt, lade sig forlede til at begynde på 

uroligheder, som han ellers ikke havde tænkt på. 

Men uagtet hans råd var nyttigt, ja ligetil nødvendigt, talte han dog for døve øren. Thi på Arbetios forslag blev Apodemius 

sendt afsted med breve til Silvanus for at kalde ham tilbage; men denne mand havde netop al sin tid været en forbitret 

fjende af alle retskafne folk. Han måtte formodentlig holde den hele sag for højst uvigtig; thi da han kom til Gallien, holdt 

han sig ganske rolig, tværtimod de bud, han havde fået ved sin afrejse, besøgte ikke Silvanus og sendte ham ikke brevene, 

så han kunne få vide, at han var kaldt tilbage; det eneste, han gjorde, var sammen med provinsens regnskabsfører at fare 

voldsomt og overmodig frem mod Silvanus’s undergivne og trælle, som om denne allerede var dømt skyldig og snart skulle 

henrettes. Men medens man nu ved hoffet ventede på, at Silvanus skulle komme, og Apodemius forstyrrede Galliens 

rolighed, ville Dynamius give sine afskyelige rænker endnu mere troværdighed; han lavede derfor et brev, som stemte 

aldeles overens med det, han ved hjælp af den prætoriske præfekt havde bragt i kejserens i hænder, og sendte det i 

Silvanus’s og Malariks navn til forstanderen for våbenfabrikken i Kremona (Kremona i Norditalien ved Po); i brevet tiltalte 

nemlig hine to denne som medvider i deres plan og bad ham, at han snarest muligt skulle gøre alt istand. Manden læste 

brevet, studsede og kunne ikke forstå, hvad i alverden dette var for noget; han kunne slet ikke huske, at han nogensinde 

havde talt et ord om nogen hemmeligt sag med de mænd, som her havde skrevet ham til. Han sendte derfor brevet tilbage 

med det samme bud, som havde bragt det, tillige med en soldat til Malarik og bad ham, at han dog rent ud sagt ville sige 

ham, hvad han ønskede, og ikke med så mange omsvøb; han var en jævn, enfoldig mand, sagde han, og forstod ikke det 

mindste af, hvad disse dunkle hentydninger skulle sige. Dette brev kom Malarik meget uventet, netop som han gik 

nedslagen og mismodig og udstødte mangt et dybt suk over sin og sin landmand Silvanus’s skæbne. Nu sikrede han sig 

straks hjælp hos frankerne, hvoraf der på den tid var en hel del ved hoffet, førte et meget frit sprog, støjede og sagde, at nu 

var da endelig rænkerne bragte for dagen og hele den skammelige plan afsløret, som man havde lagt mod hans og 

Silvanus’s liv. Da kejseren fik vide om dette, lod han straks hele sit statsråd, både de borgerlige og militære medlemmer, 

træde sammen for at undersøge sagen. Men da dommerne nødig ville have noget med det hele at gøre, gav Florentius, 

Nigrinianus’s søn, der dengang gjorde tjeneste som magister officiorum (Note 42), sig til omhyggelig at undersøge brevet, 

opdagede spor af de gamle bogstaver og forstod nu, hvorledes det hele var gået for sig, at man havde udvisket den 

oprindelige skrift og efter eget godtykke falskelig skrevet i stedet noget ganske andet, end hvad Silvanus havde dikteret. 

Således var da hele bedrageriets tåge adsplittet, og da kejseren havde fået pålidelig underretning om det hele, afsatte han 

den prætoriske præfekt fra hans embede og bød, at han skulle bringes under pinligt forhør; dette slap han dog for ved 

manges forenede bestræbelser. Men den forhenværende kejserlige privatkasserer Evsebius blev lagt på pinebænken og 

tilstod, at han havde været medvider i planen. Ædesius vedblev derimod hårdnakket at nægte, at han vidste noget om det 

hele, og slap fra det uden straf. Efter den vending, sagen nu havde taget, blev ligeledes alle de frikendte, som man på det 

falske klagemål havde ladet fængsle. Dynamius derimod fik landshøvdingskabet over Etrurien med titel af korrektor, som 

om han havde udmærket sig ved et rigtigt mesterstykke. 

Imidlertid opholdt Silvanus sig i Agrippina, hvor han fra sine venner fik det ene bud efter det andet om, at Apodemius 

arbejdede på hans fald. Han kendte kejserens vægelsindethed og svaghed og blev derfor meget bange for, at man skulle 

afgøre hans sag i hans fravær og uden lov og dom lade ham dræbe; i denne store vanskelighed vidste han ikke bedre råd 

end at søge frelse i udlandet. Men det blev han frarådet af den daværende tribun Laniogajsus, som før fortalt, den eneste 



kandidat (Note 43), der i sin tid holdt trofast ud hos den døende Konstans; han påviste for ham, at hans landsmænd 

frankerne enten ville dræbe ham eller for en sum penge udlevere ham. Da vidste han ikke mere nogen udvej og så sig nødt 

til at vove det yderste; hemmeligt talte han efterhånden med de mest fremragende af sine undergivne og fik dem ved store 

løfter over på sin side. Derpå tog han purpuret af fodfolkets og rytternes mærker og lod sig udråbe til kejser. Medens dette 

foregik i Gallien, kom der en aften ganske uventet det bud til Mediolanum, at Silvanus ikke længere var tilfreds med sin 

stilling som hærfører, men åbenlyst havde bragt hæren over på sin side og opkastet sig til kejser. Ved dette pludselige slag 

blev Konstantius som rammet af lynet og kaldte straks, skønt klokken allerede var over ni om aftenen, sit statsråd til sig. De 

kom øjeblikkelig ilende op på slottet. Men da der ingen var, som kunne udtænke eller udtale noget råd, begyndte man med 

forsigtige vink at bringe Urcisinus på tale som en ypperlig hærfører, som endog en stærk bagtalelse aldrig havde kunnet 

komme til livs. Han blev da tilkaldt ved overhofmarskalken (Note 44), en mere end almindelig ære; da han kom ind i 

statsrådet, rakte kejseren ham sin purpurkappe til at kysse, og aldrig var han blevet modtaget mere nådig end nu. 

Diokletianus var den første, som efter udenlandske kongers skik indførte denne tilbedelse, medens vi før hans tid altid 

finder, at kejserne ikke blev anderledes hilste end andre høje embedsmænd. Således blev da den mand, som onde tunger 

kort i forvejen havde kaldt for Østerledens afgrund og skyldt for ved sine sønner at tragte efter kejserværdigheden, nu prist 

som tidens dygtigste hærfører, der allerede havde stået ved Konstantinus den Stores side i kampen, og af meget rigtige, 

men dog ondskabsfulde grunde erklæret for den eneste, som kunne slukke oprørets brand. Man ville jo nemlig fremfor alt 

få den farlige oprører Silvanus ødelagt; men skulle det slå fejl, så håbede man dog i det mindste ganske at blive kvit 

Ursicinus, der jo allerede var bragt ind på skråplanen, og da var der ingen sten længere på kejserens vej at være ræd for. 

Medens man nu ordnede alt til en hurtig afrejse, ønskede Ursicinus at gendrive de klagemål, som førhen var rettede mod 

ham, men kejseren frabad sig det i venlige ord, da det ikke var den rette tid til at indlade sig på en så vidtløftig sag nu. da 

man måtte afhjælpe den værste nød, før den blev endnu 

større, og atter bringe rigets dele tilbage til den gamle I enighed. Under de mange slags overlægninger blev der især talt om, 

hvad list man skulle bruge for at få Silvanus til at tro, at kejseren ikke vidste noget om hans foretagender. Til sidst blev man 

enig om, at det bedste middel hertil var ved en ærefuld skrivelse at pålægge ham at modtage Ursicinus som sin efterfølger 

og selv vende tilbage med sin rang og værdighed i ubeskåret. Efter at denne plan var lagt, fik Ursicinus i bud om straks at 

rejse, og på hans forlangende gav man ham med ti tribuner og livdrabanter for at stå ham bi i hans offentlige forretninger. 

Blandt disse var også jeg med min embedsfælle Verenianus; alle de andre (Her er et hul i teksten). Ved hans afrejse fulgte 

man ham et langt stykke på vejen, men ingen havde tanke for noget andet end for sig selv. Vel blev vi jo nu som forbrydere 

kastede for vilde dyr; men alligevel, når vi tænkte på, at fortidens sørgelige hændelser dog har det gode ved sig, at de giver 

plads for lykkelige, måtte vi nok prise hint udsagn af Tullius (Tullius, dvs. Cicero), som er øst af visdommens dybeste kilde, og 

som lyder omtrent således: „Skønt det ønskeligste er vedvarende at have strålende lykke, så giver dog en sådan ligevægt i 

livet på ingen måde den behagelige følelse, som vi har, når skæbnen fra slemme og håbløse forhold bringer os tilbage i en 

lykkelig stilling.“ 

Vi ilede da afsted i lange dagsrejser; thi vor hærfører ville gerne fortjene den ros at være kommet ind i de mistænkelige 

egne, før der i Italien havde udbredt sig nogen efterretning om opstanden. Men vor meget vi end skyndte os, så var dog 

rygtet på sin flugt gennem luften nået frem før os, og da vi kom til Agrippina, fandt vi, at alting var kommet for vidt til, at vi 

kunne tænke på at sætte vor plan i værk. Fra alle kanter var der nemlig strømmet sammen mennesker, som havde sluttet 

sig til opstanden og givet den skrøbelige begyndelse større fasthed, og tillige var der samlet ikke så få væbnede mænd. 

Under sådanne forhold blev det da holdt for rådeligst, at vor hærfører spillede den ulykkelige og søgte sin tilflugt i den 

ugegamle kejsers velvilje; den forøgelse, hans magt fik i mellemtiden, kunne dog ikke være andet end lykkens gøglespil. Ved 

forstilt smigreri skulle han da gøre ham mere tryg og til sidst slå det afgørende slag, når den anden troede, der var fred og 

ingen fare. Dog syntes dette ikke at være så ganske let en sag. Thi man måtte omhyggelig tage i agt at vælge det passende 

øjeblik, hverken overile sig eller lade lejligheden ubrugt. Var vor plan blevet røbet i urette tid, ville vi ganske, sikkert alle som 

en have været fortabte. 



Imidlertid blev vor hærfører meget venlig modtaget, og rigtignok blev han, da sagens udfald afhang af en bøjet ryg, nødt til 

at kaste sig ned for den purpurklædte karl, der sad og brystede sig i højsædet, men ikke desto mindre blev han almindelig 

hædret som en fremragende mand og den nye kejsers fortrolige. Ingen havde heller så let adgang til denne som han, ingen 

fik oftere den ære at blive indbudt til hans bord, og følgen var, at de to mænd snart kom til i fortrolighed at tale sammen om 

statens stilling. Silvanus udtalte sin harme over, at uværdige mennesker blev hævede til konsulembedet og de højeste 

værdigheder, medens han og Ursicinus, der havde døjet så meget ondt for statens skyld, var de eneste, som var blevet i den 

grad tilsidesatte, at han selv ved det forhør, der var blevet holdt over hans venner, og ved en vanærende undersøgelse var 

blevet behandlet på det umenneskeligste og endog blevet beskyldt for højforræderi; Ursicinus på sin side var i huj og hast 

kaldt bort fra Østerlandene og givet til pris for sine venners had. Disse klager kom han altid med både i fortrolighed og 

offentlig. Men hvad der ængstede os, når han lod disse og lignende ytringer falde, var den forbitrede mumlen hos de 

omkringstående soldater; de angav som grund mangelen på levnedsmidler og brændte af iver efter at bane sig vej gennem 

de Kottiske Alpers pas og gå løs på Italien. 

Under denne vor vaklen frem og tilbage søgte vi i hemmelige rådslagninger at finde et middel til at sætte vor plan igennem. 

Efter at vi flere gange af frygt havde skiftet mening, blev vi endelig enige om fremfor alt at sikre os pålidelige hjælpere, som 

ved ed skulle forpligte sig til at holde sagen hemmeligt, og som kunne vinde for os brakaterne og kornuterne (Note 45), hvis 

troskab altid havde været vaklende, og som ved rige gaver lod sig lokke til at gå med på hvad det skulle være. Sagen blev da 

ordnet ved nogle almindelige soldater, som netop ved sin lave stilling var skikkede til at få sat den igennem, og som var 

vundne ved løfte om gaver. Næppe havde solen om morgenen kastet sine første stråler ned, da pludselig en skare 

bevæbnede mænd brød ud af lejren, som almindeligt under sådanne farlige foretagender fulde af det mest fortvivlede mod; 

de huggede livvagten ned, brød ind på slottet, drog Silvanus ud af et kapel, hvor han halvdød af skræk var flygtet hen, og 

myrdede ham med en mængde sværdhug på vejen til et af de kristnes forsamlingshuse. 

Sådan død fik da denne hærfører, som ikke havde indlagt sig små fortjenester, og det fordi han af frygt for rænker, som et 

parti ondskabsfulde fjender havde indviklet ham i, havde måttet vove det yderste for at frelse sit liv. Rigtignok havde han 

vundet Konstantius’s yndest ved allerede før slaget ved Mursa (Note 46) i rette tid at gå over til ham, men dog havde han 

aldrig rigtig troet denne vægelsindede og lunefulde drot, skønt han også kunne beråbe sig på sin fader Bonitus’s tapre 

gerninger, som uagtet en franker dog havde taget parti for Konstantinus og i borgerkrigen havde mangen svær kamp mod 

Licinius’s tilhængere. Endnu før hans død i Gallien hændte det sig, at medens folket i Rom var samlet i den store rendebane, 

lød der pludselig, uden at det kan afgøres, om det havde sin grund i en klar beregning eller blot i en anelse, det almindelige 

råb: „Silvanus er overvundet!“ 

Den virkelige efterretning om Silvanus’s drab i Agrippina satte kejseren i en usigelig glæde. Hans overmod og stolthed var så 

indgroet i ham, at han også tilskrev denne hændelse kun sin egen gode lykke og ligesom Domitianus i gamle dage blev sig lig 

i sit had mod alle kække og virksomme mænd, som han altid ville til livs, hvad det end skulle koste. Det var så langt fra, at 

han roste vor iver, at han endog så skrev om understukne penge af de offentlige midler i Gallien, uden at et eneste 

menneske havde nævnt et ord om noget sådant. Han lod da sagen nøjagtig undersøge og drog til ansvar Remigius, som 

dengang endnu var regnskabsfører hos hærføreren, den samme mand, som længe efter i Valentinianus’s tid hængte sig selv 

i anledning af Tripolis-sagen. Da endelig alt var afgjort, bar Konstantius sig ad som en gud på jorden, der var herre over alle 

menneskelivets tilskikkelser; hans smigreres store ord pustede endnu mere til ilden, og han på sin side hjalp dem godt på 

vej, ved at se med den yderste ringeagt ned på alle, der ikke var drevne i denne ædle kunst. Det var aldeles det samme, som 

vi kan læse om Krøsus, at han på stående fod drev Solon ud af sit rige, fordi denne ikke ville smigre ham, og om Dionysus 

(Dionysus: voldsherre på Sicilien), at han truede digteren Filoksenus med døden, da han havde læst sine egne åndløse og 

tåbelige vers højt, og Filoksenus var den eneste, som forblev rolig og ikke ville stemme med i den almindelige lovtale. Ja 

smigreriet er sandelig en farlig amme for alle laster. Kun den lovtale burde mægtige mænd sætte pris på, som også stundom 

giver plads for daddel over mindre rigtige handlinger. 

6. Al fare var nu over; da gik man som sædvanligt til retslige undersøgelser, og flere blev som skyldige lagt i bånd og lænker. 

Nu rejste også hin afskyelige Paulus sig, jublende af glæde, for med stigende frækhed at øve sine giftige rænker. Forhøret 



blev på kejserens bud ledet af statsrådets borgerlige og militære medlemmer. Den første, som blev lagt på pinebænken, var 

Prokulus, der hørte til Silvanus’s hustropper, en spædlemmet og sygelig mand, hvorfor også alle frygtede for, at når hans 

svage legeme var udmattet af alt for voldsomme pinsler, skulle han blive skyld i, at mange med navns nævnelse blev draget 

ind i farlige klagemål. Men det gik ganske anderledes, end man havde ventet. Thi han huskede på en drøm, han havde haft, 

og hvori der, som han selv forsikrede, var blevet forbudt ham, at bringe nogen uskyldig i ulykken; han holdt derfor ud, skønt 

han blev pint til det yderste, nævnte han ingen og forrådte ingen. Tværtimod forsvarede han hårdnakket Silvanus’s adfærd 

og viste på det klareste, at det var ikke af ærgerrighed, han var falden på sin plan, men simpelthen af nødværge. Som et 

slående bevis fremførte han, hvad der også stadfæstedes ved mange andres vidnesbyrd, at Silvanus fem dage før han 

tilegnede sig de kejserlige hæderstegn havde formanet soldaterne ved uddelingen af lønninger i Konstantius’s navn til at 

være tapre og tro. Det var jo klart nok, at hvis han dengang havde tænkt på at svinge sig op i en højere stilling, havde han 

ikke uddelt så stor en pengesum i nogen andens navn end sit eget. Efter ham blev Pømenius dømt til døden og henrettet, 

den samme, om hvem vi før har fortalt, at da trevererne (Note 47) lukkede sine porte for Cæsar Decentius, valgte byens 

borgere ham til sin forsvarer. Desuden blev også officererne Asklepiodotus, Lutto og Maudio henrettede tilligemed flere 

andre. Thi i sådanne tilfælde var den daværende styrelse overmåde streng. 

7. Under denne svære ulykkesstorm, der således bredte sig ud til alle kanter, styrede Leontius som præfekt den evige stad 

og viste sig ved mere end en lejlighed som en udmærket dommer. Alle, som havde noget at forebringe for ham, lånte han 

villig øre, var strengt retfærdig i sine afgørelser og var desuden af naturen en godmodig mand, om han end for at kunne 

hævde sin myndighed måtte forekomme nogle alt for barsk og alt for tilbøjelig til at domfælde. Den første anledning til 

oprør imod ham var en ren småting. Han havde ladet fængsle en væddekører Filoromus; men hele mængden fulgte efter 

denne sin store yndling for at forsvare ham, da han blev ført gennem byen, og stormede i frygteligt raseri løs på præfekten, 

som man holdt for en frygtsom mand. Men han holdt modigt stand og sendte endog sine retsbetjente ned i hoben for at 

gribe nogle af urostifterne, lod dem give en alvorlig! tugtelse og dømte dem til forvisning til en øde ø, uden at nogen vovede 

at kny eller gøre modstand. Få dage efter kom pøbelen påny efter sin sædvane i raseri, denne gang under påskud af 

vinmangel, og flokkede sig sammen ved Syvsøjleraden, en meget folkerig del af byen, hvor kejser Markus (Note 48) havde 

anlagt et prægtigt nymfetempel. Did ilede øjeblikkelig præfekten, uagtet alle hans undergivne og tjenere indstændig bad 

ham om ikke at give sig i kast med den frække og truende mængde, som endnu var rasende efter det forrige opløb. Men 

han kendte ikke frygt og ilede lige derhen midt ind i den åbenbare fare, uagtet flere af hans undergivne på vejen forlod ham. 

Der stod han nu på sin vogn med synlig følelse af sin værdighed og mødte med skarpt øje den rasende mængdes drageblik, 

dér den fra alle kanter trængte sig om ham, og hørte tålmodig på alle dens skældsord. Endelig fik han øje på en, han kendte 

igen, en kæmpestor, rødhåret karl, som ragede op over alle de andre. Ham spurgte han, om han ikke hed Petrus og såvidt 

han kunne mindes, havde tilnavnet Valvomeres. Da den anden i en vred tone svarede ja, bød han, at han som formanden 

for alle opløbene og en, han længe havde haft et godt øje til, skulle gribes og med bagbundne hænder hænges op på en 

søjle; dette blev også gjort trods alt det, pøbelen skreg og truede. Forgæves bad hans fæller om hjælp for ham; da man så, 

hvorledes han blev løftet i vejret, spredte mængden, som før havde været så fuldpakket, sig ad til alle kanter igennem byens 

forskellige dele og forsvandt i den grad, at man ligeså uforstyrret som i en retssal kunne give den lede urostifter en god 

dragt prygl og forvise ham til Picenum (Picenum: landskab i Mellem-Italien.), hvor han kort efter var fræk nok til at voldtage 

en temmelig fornem jomfru, hvorfor han af den konsulariske landshøvding Patruinus blev dømt til døden og henrettet. 

Under denne samme Leontius’s embedsstyrelse kom der det bud fra Konstantius, at de kristnes biskop Liberius skulle gribes 

og bringes til hoffet, fordi han havde modsat sig kejserens bud og flertallet af sine embedsbrødres forordninger. 

Sammenhængen hermed var i korthed denne. Atanasius (Note 49), som dengang var biskop i Aleksandria, havde gået 

udenfor grænserne for sin pligt og som flere rygter fortalte, gjort sig umag for at trænge ind i uvedkommende og ulovlige 

ting, hvorfor en talrig forsamling der på stedet – synode, kalder de den - havde afsat ham fra hans embede. Man fortalte 

nemlig om ham, at han forstod sig på orakeltydninger og fuglevarsler og derfor flere gange havde forudsagt tilkommende 

ting; desuden skyldte man ham også for andre afvigelser fra den religions grundsætninger, hvis lærer han var. Nu var også 

Liberius blevet opfordret til med sin underskrift at tiltræde beslutningen om denne mands afsættelse fra hans 

bispeembede, som kejseren havde givet befaling til og de øvrige bifaldt. Men Liberius gjorde hårdnakket modstand og 



gentog flere gange, at det var den skammeligste uret, man kunne gøre en mand, at dømme ham uset og uhørt, hvorved han 

jo åbenbart kom til at trodse kejserens vilje. Denne var nemlig fra gammel tid af Atanasius fjendsk, og uagtet han vidste at 

den hele sag allerede var op- og afgjort, ønskede han dog indstændig at styrke den endnu mere ved den overlegne anseelse, 

som den evige stads biskop havde fremfor alle andre. Men dette hans ønske blev ikke opfyldt; imidlertid var man ræd for 

folket, som havde stor kærlighed til Liberius, og det var derfor ikke uden store vanskeligheder og kun i nattens mørke, at 

man kunne få bragt ham bort. 

8. Dette var nu altså, hvad der foregik i Rom. I Mediolanum blev Konstantius ængstet ved gentagne efterretninger om, at 

Gallien omtrentlig måtte anses for opgivet, da barbarerne hærgede på det frygteligste overalt i landet, uden at nogen 

gjorde dem modstand. Han var længe i uvished om, hvorledes han skulle blive kvit disse sorger uden selv at behøve at 

forlade Italien, hvad han nødig ville, da han syntes, det var farligt at vove sig hen i så fjerne egne. Endelig blev han enig med 

sig selv om at optage som sin medstyrer sit søskendebarn Julianus, som for ikke længe siden var kaldt tilbage fra 

Grækenland og endnu stadig trådte op i græsk dragt. Denne trykkende byrde af mistvivl til fremtiden lå så tungt på ham, at 

han ikke kunne gøre andet end hvad han aldrig før havde gjort, åbent tilstå for sine fortrolige, at han ikke ene kunne magte 

alle disse mange og forskellige vanskeligheder. Men hans venner, som var velopdragne i overdreven smiger, fordrejede 

endnu mere hovedet på ham; intet kunne være så vanskeligt, sagde de, at ikke hans overlegne dygtighed og 

himmelstræbende lykke skulle kunne magte det nu som altid. Dertil føjede også flere, som vidste med sig selv, hvad de 

havde forbrudt, at man måtte være forsigtig med hvem man for fremtiden tog til Cæsar efter de sørgelige erfaringer, man 

havde gjort med Gallus. Den eneste, som bestemt modsagde disse indvendinger, var kejserinden, enten hun nu var bange 

for togtet til de fjerne egne, eller hun med den klogskab, som var hende egen, troede at råde til det almindelige bedste ved 

at fremhæve nødvendigheden af, at man foretrak en frænde frem for alle andre. Efter mange drøftelser frem og tilbage blev 

kejseren dog stående ved sin mening, afviste al videre forhandling om sagen og erklærede det for sin faste vilje at gøre 

Julianus til sin medstyrer. Denne blev derfor tilkaldt, og da han på den fastsatte dag var kommet, lod kejseren samle alle de 

soldater, som var tilstede, og steg med Julianus’s hånd i sin højre op på sit dommersæde, som for lejligheden var forhøjet til 

talerstol og omgivet med ørne og mærker (Note 50), og holdt der med mild røst følgende tale: „Vi træder frem for eder, 

mine herlige landsforsvarere, i en sag, på hvilken vi næsten alle har samme pligt at sætte vort liv ind; men før jeg bringer 

den frem for eders retfærdige domstol, vil jeg i korthed forklare eder sammenhængen med den. Efter oprørske voldsherrers 

død, hvem det fuldstændigste raseri drev til deres vanvittige foretagende, har barbarerne villet, om jeg så må sige, bringe 

disse ugudelige menneskersånder et offer af romersk blod og har derfor brudt forliget om grænseskellene og på det 

frygteligste ødelagt Gallien, uden tvivl i tillid til, at vigtige forretninger holdt os bundne i så lang afstand fra dem. Men hvis 

nu, da det endnu er tid til det, en beslutning af os og eder i fællesskab stiller sig imod dette onde, som allerede er gået 

udenfor enhver rimelig grænse, så vil ikke blot disse overmodige folkeslag bære sin stolte nakke mindre højt, men rigets 

grænser vil også for fremtiden blive i fred. Det står da kun tilbage, at I med eders venlige medvirkning giver det gode håb, 

jeg nærer om denne sag, det tilbørlige eftertryk. Julianus her, mit søskendebarn, har, som I alle ved, allerede længe været 

fordelagtig kendt for sin sædelige renhed, hvorved han lige så meget som ved sit slægtskab med mig har vundet mit hjerte. 

Denne unge mand, som allerede nu giver håb om den mest glimrende dygtighed, ønsker jeg at hæve til en Cæsars rang, en 

tanke, som under forudsætning af, at bifalder den, må træde ud i livet ved eders tilslutning.“  

Han ville endnu tilføje nogle ord, da han blev afbrudt af en sagte larm i forsamlingen, der ligesom i anelse om, hvad 

fremtiden skulle bringe, gav tilkende, at denne tanke var en styrelse af det himmelske forsyn, ikke en virkning af 

menneskelig forstand. Kejseren stod ubevægelig, indtil der atter var blevet stilhed, og fortsatte derpå med større tillid: 

„Siden altså eders glade mumlen forkynder, at sagen også har eders bifald, så lad da denne unge mand, som forener 

sindighed med kraft og hvis fortrinlige karakter mere fortjener efterligning end lovtaler, til al god lykke nå denne ære. Hans 

ypperlige evner, udviklede ved ædle videnskaber, tror jeg at have ladet vederfares al retfærdighed allerede derved, at mit 

valg er faldet på ham. Så vil jeg da under guddommens umiskendelige billigelse iklæde ham kejserdragten.“ 

Så talte han og iførte Julianus efter sædvanlig skik purpuret, erklærede ham under hærens store jubel for Cæsar og tiltalte 

derpå sin medstyrer, som forresten stod der med noget mørk og sørgmodig mine, på følgende måde: „Du har nu i din 



fagreste ungdom, du min broder, som er mig så inderlig hengiven, modtaget den strålende ære, som sømmer sig for din 

høje byrd. Og det tilstår jeg med glæde, det er mit eget ry, som har vundet mest ved det; thi jeg tror at gøre mig selv en 

større tjeneste ved at dele den højeste magt med min ædle frænde end ved at beholde eneherredømmet for mig selv. Så 

understøt nu du på din side mig ved at tage del i mine sorger og farer, og tag Gallien under din virksomme beskyttelse og 

ophjælp igen med velgørende handlinger denne ulykkelige del af riget. Bliver du nødt til at kæmpe med fjenden, så stå med 

fast fod i forreste række, opflam dine mænd med sindighed til i rette tid at vove noget, slut dig til dem i kampen som 

forsigtig hærfører; kommer de i uorden, så send dem friske tropper til hjælp, skænd med mådehold på de nølende og vær 

selv altid tilstede som et usvigeligt vidne til deres færd, de tapres såvel som de fejges. Så drag da afsted, ligeså trængende 

som vigtige forretninger venter dig, drag afsted som kække mænds kække fører. Jeg for min del vil omfatte dig med 

uforanderlig varm kærlighed, i fællesskab vil vi føre krig og i fællesskab vil vi, så sandt gud opfylder vort ønske, med samme 

mådehold og godhed styre den jord, som vi har bragt freden. Hvor jeg er, skal man også se dig, og min hjælp skal du aldrig 

mangle i noget foretagende. Så gå da, vi følger dig alle med vore bedste ønsker, gå eller rettere: il for ved årvågenhed og 

omhu at gøre den stilling ære, som staten selv har tilkendt dig.“ 

Efter disse ord var der ikke én i forsamlingen, som forholdt sig stille, men alle soldaterne slog under frygtelig larm skjoldene 

mod deres knæskinner, et utvetydigt tegn på udelt bifald, medens derimod lanseslag I på skjoldene er et vidnesbyrd om 

harme og sorg. Det var ganske mærkeligt, med hvilken glæde allesammen på nogle få undtagelser nær bifaldt kejserens valg 

og med fortjent beundring hyldede Cæsar, som han stod der i det fyrstelige purpurs strålende glans. I hans øjne, så 

frygtelige og dog så skønne, i hans åsyn med al dets løftende ynde læste deres lange, dvælende blik hans fremtid ligeså 

sikkert, som om de havde gransket i hine gamle bøger, som af visse legemlige mærker lærer os at forstå sjælens indre 

egenskaber. Uden at gøre noget skår i agtelsen for hans overordnede, kejseren, priste de ham hverken over mål og måde 

eller under hans fortjeneste, så at man måtte tro at høre censorers (Note 51), ikke soldaters røster. Da han nu havde fået 

den ære at sidde ved kejserens side i hans vogn og bo hos ham i hans slot, da hviskede han mangen gang til sig selv det vers 

af Homer: ”Trindt om hans øjne - Lejred sig brat den blålige død og den mægtige skæbne”. 

Dette foregik den sjette november i det år, da Arbetio og Lollianus var konsuler. Få dage efter blev Konstantius’s søster 

Helena forenet i ægteskab med Cæsar, og efter at alt var ordnet for at påskynde hans rejse, drog han afsted med et lidet 

følge den første december; kejseren ledsagede ham til det stoppested mellem Laumellum og Ticinum, som er prydet med to 

søjler. Derfra drog han den korteste vej til Taurini. Her fik han til sin forfærdelse høre om en ting, som nylig var blevet kendt 

ved kejserens hof, men som man der med flid havde holdt hemmeligt for ikke at standse forberedelserne, at nemlig Kolonia 

Agrippina, den navnkundige by i det andet Germanien, efter en hårdnakket belejring af en stor styrke barbarer var blevet 

indtaget og ødelagt. Dette budskab fyldte ham med sorg, og han opfattede det som det første varsel om de ulykker, der 

skulle komme; ofte kunne man høre ham klagende sukke, at han ikke havde opnået andet end at dø under så meget større 

møje. Da han kom til Vienna (Note 52), strømmede rigtignok alle aldre og stænder ud for at modtage med sømmelig ære 

den længselsfuldt ventede, dygtige mand, og så snart man i det fjerne fik øje på ham, gav hele folkehoben både der og i 

naboskabet ham navn af den milde og den lykkelige kejser, drog afsted foran ham, priste ham enstemmig under høje 

lovtaler og så med stor glæde på den lovlige drots pragtfulde optog; med hans komme håbede de, at alle deres sorger var 

afhjulpne, og troede i ham at se en skytsånd i deres fortvivlede stilling. Ved den lejlighed var det, at en gammel, blind kone 

spurgte, hvem den mand var, som holdt sit indtog, og da hun fik vide, at det var Cæsar Julianus, råbte hun, at ham var det, 

som skulle oprejse igen gudernes templer. 

9. Da jeg nu, for at bruge et udtryk af den ophøjede digter fra Mantua, „skrider til et større værk”, og en større række 

hændelser vokser op mellem mine hænder, så tænker jeg, det nu vil være på sit rette sted at give en skildring af de galliske 

provinsers beliggenhed; så vil jeg kunne undgå at indflette i fortællingerne om de raske hærtog og de mange slags kampe 

forklaringer over sådanne ting, som enkelte ikke kender til, og jeg vil kunne undgå skinnet af at ligne de dovne sømænd, 

som i stedet for at gøre i stand de beskadigede sejl og tove på en tid, da det kunne gøres i al magelighed, bliver nødte til at 

udbedre dem, medens bølgerne raser og stormene hyler. De ældre forfattere har ikke været enige med sig selv om 

gallernes første oprindelse og har kun efterladt os ufuldstændige optegnelser derom; men siden har Timagenes (Note 53) i 



det græske sprog og med græsk nøjagtighed samlet fra en hel del forskellige bøger nedenstående efterretninger, som man 

længe intet havde kendt til; ham vil jeg da følge som min hjemmelsmand, søge at undgå al dunkelhed og fortælle alting klart 

og tydelig op igen. Nogle forsikrer, at de første indbyggere i disse egne har været indfødte; efter en konge, som var meget 

afholdt blandt dem, blev de kaldte kelter og efter denne konges moder: galater, som jo endnu er det græske navn på galler. 

Andre mener, at der i den ældre Herkules’s følge var dorier, som slog sig ned i de egne, der ligger ved verdenshavet. 

Drasiderne fortæller, at en del af folket i virkeligheden har været indfødt i landet, men at andre også var strømmede 

sammen fra fjerne øer og fra egne på den anden side Rhinen, fordrevne fra sit land ved de hyppige krige og ved det 

brusende havs oversvømmelser. Enkelte fortæller også, at nogle få grækere, som efter Trojas ødelæggelse flakkede om på 

alle kanter uden mål og med, tog disse dengang folketomme egne i besiddelse. Indbyggerne selv antager derimod som det 

sikreste, hvad vi også har fundet indgravet på deres mindesmærker, at Amfitryos son Herkules kom ilende til disse egne for 

at bringe død og fordærvelse over de grumme voldsherrer Geryones og Tauriskus, hvoraf den første plagede Spanien, den 

anden Gallien; da han havde sejret over dem begge, avlede han med ædelbårne kvinder af disse folk flere sønner, og disse 

gav de egne, de herskede over, navn efter sig selv. Fra Fokæa (Note 54) kom et asiatisk folk til søs til Italien for at slippe fri 

for de undertrykkelser, de måtte lide af kong Cyrus’s landshøvding Harpalus. En del af disse anlagde byen Velia i Lukanien, 

en anden Massilia i det viennensiske; da siden i de følgende slægtled deres folkemængde tog til, grundede de tillige ikke få 

nye byer. Men det får være nok med de forskellige meninger, som desuden let bare vækker kedsomhed. Kort at fortælle, i 

disse egne udviklede indbyggerne sig lidt efter lidt, og kunster og videnskaber stod i blomstring, hvortil barderne, evhagerne 

og druiderne lagde den første grund. Barderne sang om deres udmærkede mænds tapre gerninger i heltedigte, som de 

ledsagede med lifligt strengespil, evhagerne søgte derimod med forskende ånd at trænge ind i naturens hemmeligheder og 

forklare dem. Endnu højere end de stod i åndfuldhed druiderne, som efter Pytagoras’s forbillede trådte sammen i afsluttede 

selskaber, svang sig op til undersøgelsen af hemmelige og ophøjede genstande, hævede sig op over alt jordisk og erklærede 

sjælen for udødelig. 

10. Disse galliske egne var førhen på grund af sine himmelhøje fjeldmasser, der er bedækkede med den frygtelige evige sne, 

næsten aldeles ukendte for andre landes indbyggere med undtagelse af kystegnene; på alle kanter er de omringede af 

brystværn, som naturen selv med kunstnerhånd har anlagt. På sydsiden skyller op imod landet det Tyrrenske og Galliske 

Hav (Note 55), mod nord danner Rhinstrømmen og vilde folkeslag dets grænse, mod vest omgives det af verdenshavet og 

de høje Pyrenæerfjelde, mod øst hæver sig de Kottiske Alper, opkaldte efter kong Kottus, som efter Galliens undertvingelse 

var den eneste, der i tillid til de stejle, utilgængelige egne indesluttede sig indenfor sine trange bjergpasser, men dog 

endelig blev formildet og hædret med kejser Oktavianus’s venskab til tak for denne høje ære lod han foretage meget 

vidtløftige arbejder med disse fjelde for at skaffe kortere og for de rejsende mere bekvemme veje midt igennem de andre 

gamle Alper, hvorom jeg kort nedenfor skal give de efterretninger, jeg kender til. På disse Kottiske Alper, der begynder ved 

byen Segusio, hæver sig en stejl bjergryg, som man vanskelig kan komme over uden livsfare. Når man nemlig kommer fra 

Gallien, ser man den vistnok skråne temmelig jævnt nedover, men klippemasserne på den anden side, der hvert øjeblik 

synes at true med at falde ned, gør den frygtelig at se til, især om våren; thi når kulden begynder at give sig og sneen 

smelter som følge af de mere varme vinde, kan man ikke få fast fod i de trange, på begge sider brat nedadgående 

fjeldkløfter og over de med rimmasser bedækkede huller, og mennesker, lastdyr og vogne styrter ned i afgrunden. Det 

eneste middel, man har opfundet til at afværge den slags ulykker, er, at man binder svære tove til de fleste af vognene og 

stiller bag dem mænd eller okser, som ved kraftig at stemme sig imod hindrer dem fra at fare alt for hurtig frem; på denne 

måde får man dem til møjsommelig at rulle nedover, vistnok langsomt, men dog noget sikrere. Dette sker som sagt om 

våren. Men om vinteren derimod, når jorden er overtrukket med en isskorpe, er glat og derfor let at glide på, kommer man 

let til at styrte frem i rasende fart, og i de langstrakte kløfter, som er bedækkede med troløs is, så vejen bliver aldeles jævn, 

hænder det da ikke sjælden, at de rejsende bliver opslugte af afgrunden. Derfor sætter de, som er kendte med egnen, 

fremstående træstokke på de mere sikre steder; den rejsende behøver da kun at følge rækken af disse, så kan han fortsætte 

sin vej temmelig trygt; men hvis stokkene bliver oversneede eller rives bort af fjeldbækkene, som kommer styrtende ned, 

da kan man kun komme over, hvis man har til førere bønder, som kender til egnen, og selv da er vanskeligheden stor nok. 

Fra den højeste top af denne italiske fjeldryg og indtil det såkaldte Mars’s skifte strækker sig en slette, som er syv tusinde 

skridt lang (Note 56); derpå hæver sig igen et andet, endnu højere og næppe tilgængeligt bjerg indtil fjeldtoppen Matrona, 



som har sit navn af, at en fornem kvinde her styrtede ned. Herfra åbner der sig en vistnok stejl, men dog mere let vej hen til 

fortet Vergantia (Note 57). Gravmælet over den konge, der som før fortalt har anlagt disse veje, er at se nær ved Segusios 

mure, og man ærer ham efter hans død som en gud af en dobbelt grund, først fordi han styrede sine undersåtter med 

retfærdighed og mildhed, og dernæst fordi han ved at slutte forbund med Romerstaten sikrede sit folk en evig fred. Uagtet 

nu den vej, jeg netop her har skildret, ligger i midten og derfor er den korteste og mest befærdede, gives der dog også 

andre, som er blevet anlagte langt tidligere til forskellige tider. Den første er den, som den tebæiske Herkules, dengang han, 

som før fortalt, sneg sig langsomt frem for at tilintetgøre Geryones og Tauriskus, anlagde tæt ved Søalperne, som han nu 

gav deres navn. Men på dette togt anlagde han også til et evigt minde om sig Monøkus’s borg og havn. Mange århundreder 

efter fik de Pøniniske Alper sit navn af følgende grund. Den ældre Afrikanus’s fader, Publius Kornelius Scipio, skulle hjælpe 

saguntinerne, de samme, som er blevet så navnkundige ved deres lidelser og deres troskab, og som nu hårdnakket 

belejredes af afrikanerne, og han foer derfor over til Spanien på en stærkt bemandet flåde; men da var byen allerede blevet 

ødelagt af de sejrrige fjender, og heller ikke kunne han indhente Hannibal, som for tre dage siden var gået over Rodanus 

(Note 58). Han skyndte sig derfor tilbage igen den korte vej til søs for at holde øje med sin fjende, når denne ville stige ned 

ad bjergene ved Genua, en by i Ligurien, og hvis lejligheden tilbød sig, levere ham et slag, medens han endnu var udmattet 

af den besværlige march. For dog i enhver henseende at tage hensyn til statens tarv, lod han sin broder Gnejus Scipio drage 

til Spanien for at holde Hasdrubal tilbage, som ligeledes tænkte på et angreb fra dette land af. Men alt dette fik Hannibal at 

vide af overløbere, og åndsnærværende og klog som han var, kom han ved hjælp af vejvisere fra egnen omkring Taurini 

gennem trikasinernes land og langs vokontiernes grænse ud i de Trikoriske Bjergåser. Herfra drog han ind på en førhen 

ufarbar vej, idet han ryddede en umådelig høj klippe væk, som han opløste ved svære bål og eddike, han lod øse på ilden, 

satte så over floden Druentia, der er farlig nok ved alle sine svære hvirvler, og trængte endelig frem til de etruskiske egne. 

Så vidt om Alperne; nu får vi vende os til landets øvrige egne. 

11. Allerede i hine gamle tider, da disse egne var beboede af vilde folkeslag og derfor ikke kendte, antager man, at tre 

folkestammer har boet her, nemlig kelterne eller gallerne, akvitanerne og belgerne, alle forskellige fra hverandre i sprog, 

sæder og love. Gallerne, der er ét med kelterne, adskilles fra akvitanerne ved floden Garumna, der udspringer på de 

Pyrenæiske Bjerge, går under sit løb forbi flere byer og taber sig til sidst i verdenshavet. Fra belgerne adskilles det samme 

folk ved Matrona og Sekvana (Note 59), to lige store floder, som strømmer gennem egnen om Lugdunum, senere omringer 

parisernes borg, Lutetia, som den kaldes, så denne kommer til at danne en ø, hvorpå de forenede løber videre og til sidst 

falder i havet ved den faste plads Konstantin. Af alle disse folk skal efter de gamles fortælling belgerne have været de 

tapreste, fordi de stod fjernt fra al finere dannelse og ikke var blevet slappe af nydelser som fremmede havde lært dem, 

men tværtimod måtte føre langvarige krige med germanerne på den anden side Rhinen. Akvitanerne derimod, til hvis 

nærliggende og yndige kyster der kom udenlandske varer i mængde, henfaldt snart til blødagtige sæder og blev uden 

vanskelighed undertvunget af romerne. Fra den tid af, da hele Gallien plagedes af en hel række krige og til sidst havde 

måttet underkaste sig diktatoren Julius, blev det delt i fire dele, hvoraf den ene, den narbonnensiske, omfattede egnen om 

Vienna og Lugdunum, den anden hele Akvitanien; øvre og nedre Germanien samt belgerne indbefattede samtidig to 

retskredse. Nu for tiden regner man i hele Galliens omfang følgende provinser. Den første provins fra vest af er det andet 

Germanien, beskyttet af de store, folkerige byer Agrippina og Tungri. Derpå kommer det første Germanien, hvor man 

foruden flere mindre byer har Mogantiakus, Vangiones, Nemetæ og Argentoratum (Note 60), bekendte af nederlag, som 

barbarerne dér har lidt. Derpå følger det første Belgien med byerne Mediomatrici og Treviri, kejsernes navnkundige 

residentsstad. Umiddelbart dertil slutter sig det andet Belgien, hvor den fremfor andre mærkelige by Ambiani ligger 

tilligemed Katelauni og Remi. I sekvanemes land finder vi Bisantii og Rauraki, de største iblandt egnens mange byer. Den 

første lugdunensiske provins smykkes af Lugdunum, Kabillonus, Senones, Bituriges og den gamle, store fæstning 

Augustudunus. Den anden lugdunensiske provins er mærkelig ved Rotomagi og Turini, Mediolanum og Trikasini. I egnen om 

de Grajiske og Pøniniske Alper har vi foruden flere andre mindre bekendte byer også Aventikum, der vistnok er forladt, men 

engang var ikke uden betydning, som de halvt ødelagte bygninger endnu viser. Dette er provinserne og de mest 

fremragende byer i Gallien. I Akvitanien, der støder op til Pyrenæerne i og den del af verdenshavet, der skyller op mod 

Spanien, er den første provins den akvitaniske, som udmærker sig ved sine store byer, hvoraf jeg kun nævner Burdigala, 

Arverni, Santones og Piktavi (Note 61) som de mest mærkelige. De såkaldte ni folk tjener Auski og Vasatæ til anbefaling. I 



den narbonensiske provins er Elusa, Narbona og Tolosa de mest fremragende byer. Også den viennensiske provins har 

mange skønne byer at glæde sig over, hvoraf de anseligste er Vienna selv, Arelate og Valentia, hvortil endnu kommer 

Massilia, som vi kan læse os til i forbund med Rom mere end engang har været staten til god støtte i farefulde øjeblikke. 

Nærved disse byer ligger Salluvii, Nikæa, Antipolis og de Støkadiske øer. Siden min fortælling nu engang har ført mig til disse 

egne, ville det være ligeså uretfærdigt som meningsløst at forbigå med tavshed en så navnkundig flod som Rodanus. Fra de 

Pøniniske Alper strømmer Rodanus ud af vandrige kilder, går så i bratte fossefald ned på fladen, hvor den med sin egen 

strømmende masse bedækker bredderne og falder så i den Limanniske sø, som den løber igennem tiden at blande sig med 

det fremmede vand; den glider blot hen over den stillestående overflade og baner sig på den anden side i rivende strøm vej 

til udløb. Derfra iler den uden at miste noget af sin vandmasse gennem Sapaudia og sekvanernes land; længere borte 

berører den den viennensiske provins til venstre, til højre den lugdunensiske og optager derpå efter et langt løb fuldt af 

bugtninger Arar, også kaldet Saukonna, der danner grænsen mod det første Germanien; på dette sted begynder Gallien. 

Herfra regner man ikke afstandene længere i tusind skridt, men i levger (Note 62). Her bærer Rodanus, forstærket ved 

floden, den har optaget, meget store skibe, som dog ikke sjælden lider skade af de heftige storme. Efter at den så har 

fuldendt den bane, naturen har foreskrevet den, går den gennem en omfangsrig bugt, der kaldes ad Gradus, skummende ud 

i det Galliske Hav, omtrent 18,000 skridt fra Arelate. Dette får være nok om egnenes beliggenhed, i nu vil jeg skildre 

indbyggernes legemsbygning og sæder. 

12. Næsten alle gallere er af høj vækst, har hvid ansigtsfarve og lyst hår; deres vilde blik gør dem frygtelige at se på, de er 

trættekære og overmodige over alle grænser. Begynder en af dem strid og bliver understøttet af sin blåøjede hustru, der er 

endnu stærkere end manden, så vil ikke en hel flok fremmede kunne hamle op mod ham, isærdeleshed når hun kaster 

nakken i vejret og skummende af raseri svinger de uhyre, hvide arme og begynder at uddele næveslag og fodspark til højre 

og venstre som pile, der slynges ud fra kastemaskinernes snoede strenge. Sædvanligvis klinger deres stemme frygtelig og 

truende, enten de så taler roligt eller i vrede, men lige pyntelige og renlige i sit ydre er de alle, og aldrig vil man i dette land, 

fornemmelig ikke i Akvitanien, kunne finde et eneste menneske, om det end er en aldrig så fattig kvinde, indhyllet i 

smudsige pjalter, således som man andetsteds kan se det. Til krig er enhver alder velskikket, og med samme kraft drager 

oldingen i kampen som den unge mand; thi hærdet som han er ved kulde og vedvarende arbejde, har han lært at foragte 

farerne, om de er aldrig så mange og frygtelige. Endnu aldrig har nogen af dem af frygt for krigstjenesten skåret 

tommelfingeren af sig, således som det mangen gang hænder i Italien, hvor man spotvis kalder den slags folk for de 

jammerlige. Vin er folket grådigt efter, og det tilbereder derfor mange slags drikke, som ligner vin; ja mange af de lavere 

stænder har ved uafladelig drukkenskab, det som Kato kalder en slags frivillig galskab, i den grad sløvet sine sanser, at de 

løber omkring følesløse for alt som dyr, så det synes at være sandt, hvad Tullius siger i sin forsvarstale for Fontejus, at 

gallerne for fremtiden ville lære mere og mere at drikke den med vand blandede vin, som de før havde været så bange for 

som gift. 

Disse egne, fornemmelig de, som støder op til Italien, blev lidt efter lidt uden synderlig møje bragte ind under romernes 

herredømme; først blev de angrebne af Fulvius (Note 63), derpå svækkede i små slag af Sekstius og til sidst fuldstændig 

erobrede af Fabius Maksimus, som også ved det lykkelige udfald på et så vanskeligt foretagende som at overvinde de 

krigerske allobroger gjorde sig fortjent til det tilnavn, han fik. Dernæst blev, som Sallustius (Note 64) fortæller os om, hele 

Gallien med undtagelse af de egne, som sumper gjorde utilgængelige, efter en 10-årig krig, fuld af vekslende sejre og 

nederlag, undertvunget af Cæsar, som forenede landet i et evigt forbund med vort rige. Jeg er kommet vel langt bort fra mit 

emne, men vender nu atter tilbage til min fortælling. 

13. Efter Domitianus’s grusomme mord blev hans eftermand som høvding for livvagten i Østerlandene Musonianus, en 

mand, som med færdighed talte både græsk og latin, hvorfor han også havde svunget sig højere op, end det ellers havde 

været at vente. Da Konstantius nemlig ønskede at få nøjere kendskab til de overtroiske sekter, manikæernes og andre, og 

ikke kunne finde nogen, der kunne give ham ordentlig rede på disse ting, valgte han endelig denne mand, som man havde 

anbefalet til ham som vel hjemme der. Da han forrettede sit hverv med dygtighed, forandrede kejseren hans egentlige navn 

Strategius til Musonianus, og fra denne tid af gennemløb han hele embedsstigen og steg til sidst til prætorisk præfekt. Han 



var forøvrigt en klog mand og tålelig mod provinserne, mild og indsmigrende, men led af den smudsige og lave last ved alle 

mulige lejligheder og fornemmelig i retssager at lade sig købe. Dette viste han foruden ved mange andre lejligheder især 

ved den undersøgelse, som blev foretaget i anledning af den konsulariske landshøvding i Syrien Teofilus’s død, den samme 

mand, som på Cæsar Gallus’s skammelige foranstaltning var blevet sønderrevet under et opløb af forskelligt slags pøbel. I 

denne undersøgelse dømte han fra livet fattigfolk, om hvem man vidste, at de ikke havde været i byen, da drabet foregik, 

medens de virkelige ophavsmænd til nidingsdåden, såsom de var rige, kun mistede sin formue, men ikke sit liv. 

Ikke bedre end ham var Prosper, som i stedet for sin post som høvedsmand for hestefolket, der nu gjorde tjeneste i Gallien, 

stod i spidsen for hæren til fods. Han var nederdrægtig fej, og som lystspildigteren siger, han foragtede det finere tyveri og 

røvede offentligt (Lystspildigteren er romeren Plautus). 

Medens nu disse to mænd levede i den skønneste enighed og ved gensidig imødekommenhed gjorde sig rige, var 

Perserkongen optaget ved de længst bortliggende grænser af sit rige, men hans hærførere ved Eyfrates og Tigris plagede i 

spredte røverbander de romerske lande; snart gjaldt deres indfald Armenien, snart Mesopotamien, og det kunne de gøre 

med så meget større tryghed, som de romerske hærførere havde alt for travlt med at udplyndre deres undersåtter, til at de 

kunne tænke på at gå dem i møde. 

Sekstende bog. 

1. Lovtale over Cæsar Julianus - 2. Julianus angriber og slår alamannerne - 3. Julianus genvinder kolonia Agrippina, som 

frankerne har erobret, og slutter der fred med frankerkongeme - 4. Julianus belejres i byen Senonæ af alamannerne - 5. 

Julianus’s gode egenskaber - 6. Arbetio anklages for højforræderi, men frikendes - 7. Julianus’s overkammerherre Evterius 

forsvarer for Konstantius sin herre mod Marcellus’s bagvaskelser. Lovprisning af Evterius - 8. Hofmændenes øretuderier og 

havesyge ved Konstantius’s hof - 9. Fredsunderhandlinger med perserne - 10. Konstantius’s besøg i Rom -11. Julianus 

angriber alamannerne på øer i Rhinen, hvorhen de har trukket sig tilbage, og genopbygger skansen Tres Tahernæ -12. 

Alamannerkongeme gør indfald i Gallien; Julianus angriber dem og slår dem aldeles ved Argentoratum – år 356 og 357. 

*** 

I denne stilling befandt efter skæbnens vilje det romerske rige sig, da Cæsar, som nu opholdt sig i Vienna, i Augustus’s 

ottende konsulembedes tid så sit navn optaget i fortegnelsen over konsulerne. Med hele den kraft, som var ham 

ejendommelig, drømte han nu om kamptummel og blodige sejre over barbarerne; allerede samlede han i ånden de 

sønderrevne brudstykker af provinsen og ventede kun på, at lykken ville være ham så god, at han kunne tage fat. Da nu de 

storgerninger, hvorved han med ligeså megen tapperhed som lykke bragte alt på fode igen i Gallien, overstråler mangen 

heltegerning i ældre dage, vil jeg opregne dem alle enkeltvis i orden, og jeg vil til den ende anspænde hver eneste af mine 

ringe evner, hvis de da i det hele taget vil strække til. Intet af hvad jeg har at sige skal låne nogen falsk glans af åndrig 

vittighedsjagt, men den uforvanskede sandhed skal komme fuldt frem, støttet på klare vidnesbyrd. Derved vil jo rigtignok 

det hele nærmest få udseende af en rosende lovtale over en afdød mand; for det er nu engang så, at en forudbestemmelse 

om et glansfuldt liv synes at have fulgt denne unge mand lige fra hans vugge i det fornemme faderhus til hans sidste 

åndedrag. I den grad udmærkede han sig nemlig ved raske fremskridt i krig som i fred, at han i klogskab måtte gælde for en 

anden Titus (Note 66), i en berømmelig løbebane på slagmarken kom nærmest op mod Trajanus, var hjertens god som 

Antoninus, stod i sand og grundig livsvisdom ved siden af Markus, som han i det hele søgte at uddanne sig efter i 

handlemåde som i liv. Det er jo også sandt, som Tullius siger, at det går med store fortjenester som med træer; det er deres 

højde vi har glæde af, ikke deres rødder og stamme. Således blev vistnok dengang de første prøver på den unge mands 

glimrende evner af forskellige grunde stillede i skygge, men ikke desto mindre fortjener de at foretrækkes for hans mange 

senere mærkelige gerninger, fordi han som Erektevs blev opfostret i stilhed under Minervas ledelse og så straks i sin første 

ungdommelige fra skolen i Akademiets fredelige skygger og ikke fra krigsteltet blev ført bort til kampens støvskyer; og dog 

gik det slag i slag; han undertvang Germanien, underkuede indbyggerne ved den ville Rhins bredder, og de blodtørstige 

konger lå dels våndende sig i sit blod, dels lænkebundne for hans fødder. 



2. Medens han nu altså tilbragte en virksom vinter i den førnævnte by, kom der blandt alle de andre rygter, som gik, også 

den efterretning til ham, at barbarerne havde gjort et pludseligt anfald på byen Augustudunum og sat sig fast der. Denne 

gamle by’s mure havde rigtignok et betydeligt omfang, men de var nu forvitrede og skrøbelige af ælde. De soldater, der lå i 

byen, havde tabt besindelsen og intet gjort; men veteranerne havde været på sin post og sluttet sig sammen til byens værn 

og havde derved givet et nyt vidnesbyrd om sandheden af den erfaring, at den yderste grad af fortvivlelse ofte lærer 

menneskene lykkelig at undgå dødsfarens afgrund. Julianus ville i denne sag ikke opgive det mindste af sin vante 

påpasselighed og ville heller ikke høre pa det trælleagtige smigreri hos sine omgivelser, der ville forlede ham til blot at 

tænke på fornøjelser og overdåd. Efter de nødvendige forberedelser rejste han afsted og kom den 27de juni til 

Augustudunum, hvor han med en gammel, prøvet hærførers kraft og indsigt tog det råd at angribe de allevegne 

omstrejfende barbarer, så snart tilfældet gav ham lejlighed til det. I den anledning holdt man da et krigsråd, hvortil man 

havde tilkaldt nogle mænd, der kendte til egnen. I dette krigsråd var meningerne meget delte om hvilken vej man skulle 

vælge som sikker; nogle forsikrede, man burde drage gennem Arbor (Note 67), andre holdt for, at vejen gennem 

Sedelaukum og Kora var den bedste. Men da var der nogle, som lod et ord falde om, at Silvanus, han som kort førhen havde 

været høvedsmand for fodsoldaterne, med otte tusind hjælpetropper havde taget en vej, som vistnok var kort, men så 

meget mere farlig, fordi den gik gennem tætte, skumle skove; imidlertid havde han sluppet godt fra det, omend med stor 

møje. Straks var Cæsar fast bestemt på trøstig at efterligne denne kække mands dristighed. For ikke at spilde tid tog han 

blot katafraktarierne og ballistarierne med sig, uagtet de syntes mindst af alt egnede til at, beskytte sin hærfører, og kom ad 

denne omtalte vej lykkelig til Autosidorum. Her tog han efter sædvane en ganske kort hvile med soldaterne og tog så vejen 

til trikasinerne. Barbarerne styrtede vistnok skarevis løs på ham, men så snart de var ham overlegne, så han måtte have 

grund til at være bange for dem, sikrede han sig mod dem ved at holde sine flanker tæt sammensluttede; andre strakte han 

til jorden ved heldige overfald fra godt valgte punkter, nogle overgav sig af frygt af sig selv, de øvrige, hvis eneste tanke var 

at redde livet ved hjælp af deres hurtighed, måtte han lade løbe uden at kunne gøre dem noget, da han ikke var i stand til at 

forfølge dem med sit tungt bevæbnede mandskab. Men så meget større var nu hans håb om at kunne modstå deres angreb, 

og efter mange farer kom han til Trikasæ så uformodet, at han næsten kunne banke på portene, før indbyggerne vidste 

noget om ham; der kunne da ikke være tale om andet end at lukke op for ham, men af frygt for den store mængde 

omstrejfende barbarer skete det ikke uden adskillig ængstelig nølen. Imidlertid opholdt han sig kun så længe i byen, til hans 

udmattede soldater var kommet til kræfter igen, og drog så, da det ikke lå i hans plan at nøle, til byen Remi (Rheims), hvor 

han havde budt sin hær at samle sig, og skaffe levnedsmidler tilveje og vente på hans fremkomst. I spidsen for denne hær 

stod Marcellus som Urcisinus’s efterfølger; Urcisinus selv havde imidlertid fået befaling til at blive i egnen, til hærtoget var 

forbi. Nu var meningerne meget delte om, hvad man skulle gøre; imidlertid stemte dog de fleste for, at man over Decem 

Pagi (Dieuse) skulle angribe den alamaniske hær; i tætsluttede skarer drog da soldaterne afsted med mere end sædvanlig 

godt mod. Men vejret var fugtigt og tåget og hindrede selv den nærmeste udsigt; derfor omgik fjenden, understøttet af sit 

kendskab til egnen, ad en sidevej hæren i ryggen på Cæsar, angreb to legioner i bagtroppen og ville næsten aldeles have 

ødelagt dem, hvis ikke det pludselige skrig, som rejste sig, havde kaldt kammeraterne til hjælp. Nu forstod Cæsar, at han 

ikke kunne drage hen ad en vej eller gå over en flod uden at træffe på et baghold, og derfor optrådte han fra nu af som den 

forsigtige og nølende, en fortrinlig egenskab hos store hærførere, som næsten altid bringer deres hære hjælp og frelse. Han 

fik nu høre, at barbarerne var i besiddelse af byerne Argentoratum, Brotomagus, Tabernæ, Saliso, Nemetæ, Vangiones og 

Mogontiakus (Note 68), men at de dog kun lå i omegnen af dem; de var nemlig så bange for byerne, som om at disse var 

faldgruber omgivne af net. Han var nu netop i færd med at gøre begyndelsen med at indtage Brotomagus, da han i 

nærheden af denne by mødte en skare germanere, som tilbød ham kamp. Han opstillede da sin hær i en halvmåne, og 

slaget begyndte; men ved denne stilling kom fjenderne under et farligt tryk fra begge sider, nogle af dem blev fangne, andre 

nedhuggedes i kampens hede, og de øvrige søgte deres redning i sine rappe ben. 

3. Da han fra nu af ikke mere mødte nogen modstand, tog han det råd at drage afsted for at genvinde Agrippina, som var 

blevet ødelagt før hans komme til Gallien. I hele strøget derhen er der hverken nogen by eller nogen borg at se undtagen 

ved Konfluentes - et sted, som kaldes så, fordi Mosella der falder i Rhinen - staden Rigomagum og et enkelt tårn ved Kolonia 

selv. Han rykkede virkelig også ind i Agrippina og drog ikke derfra, førend han havde nyttet frankerkongernes aftagende 

raseri og voksende skræk til at få istand en fred, som i det mindste for øjeblikket kunne være staden nyttig, og til igen at 



sikre sig denne så vel befæstede by. Glad over denne sine sejrs førstegrøde drog han bort gennem Treveri for at overvintre i 

Sennones, som lå hensigtsmæssig for hans planer. Her hvor han bar så at sige på sine skuldre vægten af de voksende 

kampe, gik der mange slags tanker gennem hans hoved, om hvorledes han skulle få de soldater, der havde forladt sine 

sædvanlige vagthold, til atter at vende tilbage til disse farlige egne, hvorledes han skulle adsplitte de folkeslag, der havde 

sammensvoret sig til Romerstatens fordærv, og endelig hvorledes han skulle sørge for, at der ikke manglede korn til en hær, 

som skulle ligge fordelt i så forskellige egne. 

4. Medens han endnu ængstelig grundede over dette, blev han angrebet af en skare fjender, som nu havde bedre håb om at 

kunne indtage byen. Dette håb grundede de på, hvad de havde hørt af overløbere, at han hverken havde skjoldbærere eller 

udenlandske livdrabanter hos sig; disse var nemlig fordelte rundt omkring i byerne, for at man lettere kunne sørge for deres 

forplejning Men da.... (Her er et hul i teksten). Han lod da byens porte lukke, de svagere dele af murene istandsætte og var 

selv med væbnede mænd dag og nat tilstede på brystværnene og murtinderne, men hemmeligt skar han tænder af raseri, 

fordi hans gentagne forsøg på at gøre udfald altid havde vist sig frugtesløse på grund af det ringe mandskab, han havde hos 

sig. Efter tredive dages forløb drog endelig barbarerne ærgerlige bort igen og måtte tilstå for sig selv, at hele denne 

belejring havde været en unyttig og tåbelig tanke. Det var nu sandt nok; men lige fuldt var det dog en skam, at 

høvedsmanden for hestefolket, Marcellus, som lå med sine mænd i de nærliggende egne, ikke ilede Cæsar til hjælp i hans 

nød; selvom byen ikke havde haft fyrsten indenfor sine mure, burde han dog have rykket frem med sine mænd, og friet dem 

fra alle belejringens lidelser. Nu var da Cæsar fri for denne frygt, og altid virksom som han var, rettede han hele sin 

opmærksomhed på, hvorledes han skulle skaffe soldaterne efter deres langvarige anstrengelser en hvile, der kunne være 

tilstrækkelig til, at de kunne samle nye kræfter, selvom den kun blev af kort varighed. Men det var ikke så ganske let, da 

egnen rundt omkring gentagne gange var hærget og frembød et yderst sørgeligt syn af fattigdom og mangel; den var derfor 

kun i stand til at levere meget få levnedsmidler. Dog, også dette blev afhjulpet ved hans rastløse virksomhed, og nu fyldtes 

han af et gladere håb om fremtidig lykke, og med løftet pande skred han videre frem på storværkernes bane. 

5. Den første og dertil ikke den letteste af disse gerninger var, at han pålagde sig selv mådehold og holdt så standhaftig fast 

herved, som om han havde bundet sig til de love om udgifter, som fra Lykurgus’s orakeludsagn (Note 69) af kom over til 

Rom og længe blev overholdte der, indtil de lidt efter lidt gik af mode, men endelig igen blev indførte af Sulla under hans 

diktatur. Julianus måtte i denne sag sande Demokritus’s ord, at lykken dækker det overdådige bord, dyden det tarvelige. 

Ligeså rigtig tænkte jo også Kato fra Tuskulum, som af sin afholdende levevis fik tilnavnet Censorius, når han sagde om sin 

tid: „Stor er den omsorg, man har for maven, og den ligegyldighed, man føler for dyden.“ Dernæst granskede Julianus 

omhyggelig den fortegnelse over hans udgifter, som Konstantius havde skrevet med egen hånd, lig en stedfader, der sender 

sin søn udenlands for at studere, idet han havde taget sig den ganske utilbørlige frihed at slå fast, hvad der skulle gå med 

ved Cæsars måltider. Derfor forbød da denne at skaffe tilveje fasaner, svinemaver og andre lækkerier til hans bord og 

nøjede sig med de tjenstgørende soldaters tarvelige kost, sådan som den faldt sig. 

En anden følge af denne mådeholdenhed var, at han inddelte sine nætter efter de tre slags pligter, som søvnen, staten og 

muserne krævede af ham, en sædvane, vi også har læst om at Aleksander den Store havde, kun at den gik endnu videre hos 

Cæsar. Aleksander lod nemlig stille et kobberbækken ved siden af sin seng, lod armen hænge ned udenfor sengen og holdt i 

hånden en sølvkugle, der faldt ned i kobberbækkenet, når søvnen bragte spændkraften i hans muskler til at slappes, og som 

ved sin klang vakte ham igen. Men Julianus kunne uden noget sådant hjælpemiddel vågne, når han ville, og altid stod han 

op ved midnat, ikke fra fjederdyner eller silketæpper, strålende i broget glans, men en madras og en skindfeld (Note 70) var 

hans leje. Det første, han gjorde, var at opsende en sagte bøn til Merkurius, der efter teologernes lære er den letvingede 

verdensånd, som vækker sjælene til virksomhed; derefter hengav han sig med grundig omhu til besørgelsen af de offentlige 

forretninger, hvorved der endnu bestandig stod meget tilbage at gøre. Når han var færdig med dette som det vigtigere og 

alvorligere, henvendte han sine tanker på sin ånds uddannelse, og utroligt er det, med hvilken glødende iver han banede sig 

vej til en ophøjet kundskab om de vigtigste sandheder, altid søgte ny næring for sin stedse højere stræbende ånd og med 

skarpsindig undersøgelse lagde sig efter alle filosofiens forskellige grene. Men skønt, han til fuldkommenhed søgte at 

erhverve sig kendskab til alt dette, foragtede han dog heller ikke det ringere, lagde sig tværtimod, omend i ringere grad, 



efter skjaldskab og veltalenhed hvad der klart nok viser sig af hans taler og breve, som forener værdighed med ægte 

skønhed - og tillige af al slags historie, både vor egen og fremmede folks. Desuden havde han også tilstrækkelig færdighed i 

at føre et godt og rent sprog. Hvis det derfor er sandt, hvad forskellige forfattere siger, at kong Cyrus, den lyriske digter 

Simonides og Hippias fra Elis, den skarpsindigste af alle sofisterne (Note 71), havde skaffet sig sin overordentlige 

hukommelse ved lægedrikke, de tog ind, da skulle man tro, at Julianus, som nu stod i sin modne ungdomsalder, måtte have 

tømt hele hukommelseskunstens fad, hvis der ellers havde været noget sådant. Dette er da vidnesbyrdene fra natten om 

hans afholdenhed og stræben efter alt, hvad godt er. 

Men hvad han dagene igennem holdt for smukke og vittige taler, de forberedelser, han traf til slagene, og de bedrifter, han 

udførte i disse slag, såvelsom de forbedrede indretninger, han med ligeså megen ædelmodighed som frisindethed indførte i 

borgerlige forhold, det skal alt sammen enkeltvis blive nævnt på passende sted. Her kun et par småtræk. Da vor filosof i sin 

egenskab af kejser nu engang var nødt til at drive på forøvelserne for tjenesten i lejren, og han altså også måtte lære den 

kunst at drage taktmæssig frem i sværddansen til fløjternes toner, anførte han under gentagen påberåbelse af Plato med 

anvendelse på sig selv det ordsprog: „Man har lagt paksadlen på oksen; den byrde passer dårlig til mine skuldre.“ Ved en 

festlighed blev engang statsagenterne kaldte ind i statsrådet for at få udbetalt nogle penge; en af den stod da, ikke som skik 

og brug er, med udbredt kappe, men med begge de hule hænder foran sig for at tage mod pengene. Da sagde kejseren: 

„Rive til sig, det forstår statsagenterne, men ikke at tage imod.“' En anden gang blev han overhængt af forældrene til en 

bortført pige; voldsmanden var også blevet overbevist om sin brøde, og Julianus lod ham forvise fra landet. Men forældrene 

troede sig endnu krænkede i sin ret og klagede over, at forbryderen ikke var blevet straffet på livet; da svarede Cæsar: „Lad 

så være, at man efter den strenge ret kan klage over min overbærenhed, men en kejser må udmærke sig fremfor alle andre 

ved at lade mildheden være den lovgiver, hvis love han selv følger”. Ofte blev han når han netop skulle drage ud på togt, 

overhængt med klager, og han bød da provinsernes styrere at undersøge disse; når han så kom tilbage, skaffede han sig 

underretning om, hvorledes hver enkelt sag var blevet afgjort, og lempede med den ham egne mildhed på straffene for 

forbrydelserne. I det hele må man, når man undtager de sejrrige kampe, hvormed han måtte tæmme de ofte slagne, men 

altid lige trodsige barbarer, nødes til at indrømme, at han var en sand velgerning for de stakkels gallere, der måtte kæmpe 

med den yderste nød, så de kun med nød og næppe kunne bjerge livet; det bedste vidnesbyrd herom er, at da han første 

gang kom til disse egne, fandt han skatten for hver indbygger sat til fem og tyve guldstykker, men da han drog bort, var den 

kun syv, og dermed kunne de ovenikøbet bestride alle sine undersåtlige pligter. Derfor var der også blandt dem en fryd og 

jubel over ham som over den klare sol, når den bryder frem af det uhyggelige mørke. Endelig er det også en bekendt sag om 

ham, at han lige til sin styrelses og sit livs ende holdt fast ved den nyttige forholdsregel ikke at lade det tilbagestående af 

skatterne hobe sig op ved de såkaldte eftergivelser. Han vidste nemlig, at han på denne måde kun gjorde de rige en 

tjeneste, da man som bekendt overalt har tvangsmidler nok til ved den første udskrivning af skatten til at få de fattige til at 

betale det hele uden afslag. 

Og dog, trods denne milde styrelse, som kunne tjene enhver god drot til mønster, blussede barbarernes raseri bestandig op 

igen påny og blev værre og værre. Det var med dem som med vilde dyr, der ved hyrdernes skødesløshed er blevet vante til 

at nære sig ved rov; de lader sig ikke engang drive bort, når de gamle hyrder bliver afløste af andre mere årvågne og stærke, 

men hver gang sulten gør dem rasende, farer de uden at tage hensyn til sit liv løs på hjordene, enten disse er store eller 

små; således drog også barbarerne, når de havde fortæret sit forrige rov, den ene gang efter den anden, så ofte sulten drev 

dem, ud efter nyt bytte. Undertiden vandt de det også, men stundom fandt de døden, før de havde fået tag i noget. 

6. Dette var, hvad der det år forefaldt i Gallien; hvor tvivlsomme udsigterne end var fra først af, så fik det dog til sidst et 

lykkeligt udfald. Ved Augustus’s hof havde avindet (bitterheden) travlt med at bagvaske Arbetio og anklage ham for snart at 

ville svinge sig op på højsædet, hvorfor han allerede foreløbig skulle have skaffet sig alt, som hørte med til et kejserhofs 

glans. En af hans mest forbitrede modstandere var hærføreren Verissimus, som offentligt skyldte ham for, at skønt han fra 

simpel soldat havde hævet sig til en af de højeste poster i hæren, var han heller ikke fornøjet med denne, men syntes, det 

var alt for lidet for ham, og stræbte nu efter kejserværdigheden. Men fremfor alt havde han en farlig fjende i Dorus, førhen 

feltlæge ved skjoldbærerne, men siden under Magnentius udnævnt til opsynsmand (Note 72) over de offentlige 



kunstværker i Rom, den samme mand, der som før fortalt skyldte bypræfekten Adelfius for at omgås med højtstræbende 

planer. Det kom virkelig også til en undersøgelse, men man nåede aldrig til hovedsagen og ventede bestandig på mere 

overtydende vidnesbyrd om klagens sandhed; da gav pludselig kammerherrerne, som det bestemte rygte gik, uden videre 

vrøvl sagen sin afgørelse; de mennesker, der var blevet satte fast som medskyldige, blev løste fra sine lænker, Dorus 

forsvandt, og Verissimus blev pludselig så stum som en skuespiller, når tæppet er gået ned. 

7. I de samme dage fik Konstantius ad rygtets vej efterretning om, at dengang Cæsar var indelukket i Senones, havde 

Marcellus ikke bragt ham hjælp; han gav ham derfor sin afsked og bød ham vende tilbage til sit hjem. Herover følte 

Marcellus sig så fornærmet, som om der var tilføjet ham den største uret, og besluttede at arbejde på Julianus’s undergang; 

han stolede på, at Augustus’s øre ville være ligeså åbne for hans bagvaskelser som for alle andres. Men næppe var han 

afrejst, før overkammerherren Evterius blev sendt efter ham for at gendrive de beskyldninger, han måtte finde på at 

komme med. Dette vidste Marcellus ikke noget om; han kom snart til Mediolanum og optrådte der med en støj og en larm, 

som om han havde været et dårekistelem, og da han var blevet indkaldt i statsrådet, kom han med de værste beskyldninger 

mod Julianus og slog i talens iver så heftig ud med arme og ben, at man uvilkårlig måtte tænke på en fugl i flugten. Medens 

han diskede op med disse vilde opdigtelser, forlangte Evterius at få adgang; han blev kaldt ind og fik tilladelse til at komme 

frem med hvad han ønskede. Han påviste da i en beskeden, mådeholden tone, hvorledes man i denne sag aldeles 

indhyllede sandheden i et væv af løgne. Thi omend skønt Marcellus, som man troede, med flid havde nølet med at bringe 

undsætning, havde Cæsar ved sin årvågne virksomhed ikke alene en lang tid udholdt belejringen i Senones, men havde også 

tvunget barbarerne til at trække sig tilbage; og at han ville blive sin lykkes skaber tro og lydig, så længe han levede, derpå 

ville han gerne, sagde han, sætte sit hoved i pant. 

Siden jeg nu taler om Evterius, vil jeg tilføje nogle få ord om ham, som man måske vil finde så meget mere utrolige, som selv 

en Numa Pompilius (Note 73) eller Sokrates ikke ville kunne sige noget godt om en gilding, endog om de bekræftede sin 

påstand med en ed, uden at man ville mistænke dem for usandhed. Men blandt torne vokser dog altid roser, og blandt de 

vilde dyr er der altid nogle, som lader sig tæmme. Derfor vil jeg da i korthed fortælle det vigtigste af hans levnedsløb, for så 

vidt jeg kender det. Han var født i Armenien af frie forældre, blev i sin spæde ungdom fanget af fjender i naboskabet, 

berøvet sin manddom og solgt til romerske købmænd, som bragte ham til Konstantius’s hof. Her voksede han lidt efter lidt 

op til yngling, gav de bedste vidnesbyrd om dygtighed og en retsindig tænkemåde, fik en for sin daværende stilling 

tilstrækkelig uddannelse, besad en ganske overordentlig skarpsindighed til at forstå og løse de mest vanskelige og omstridte 

spørgsmål, havde en umådelig hukommelse, glødede af iver efter at være andre til nytte og havde så stor en evne til altid at 

give de bedste råd, at hvis den forrige kejser Konstans havde fulgt alle de retsindige og fordelagtige vink, den nu modne 

mand gav ham, ville han ikke have gjort sig skyldig i nogen, eller dog kun i let tilgivelige fejl. Som overkammerherre viste han 

også flere gange Julianus til rette for hans tilbøjelighed for asiatiske sæder og deraf følgende letsindighed. Siden trak han sig 

tilbage i ro, men blev atter kaldt tilbage til hoffet, hvor han altid blev sin sunde tænkemåde og fornemmelig sin faste 

karakter tro og holdt så fast ved de to herlige dyder, trofasthed og mådehold, at han aldrig pådrog sig bebrejdelse for at 

have forrådt en hemmelighed, det skulle da være for at redde en andens liv, og heller aldrig for at være grådig efter gods, 

som andre af hans stand. Det var da naturligt nok, at både da han af og til opholdt sig i Rom og da han som gammel mand 

tog fast ophold der, overalt ledsaget, som han var, af en god samvittighed, nød han og nyder endnu agtelse og kærlighed 

hos alle stænder, medens det almindelige jo er med denne slags mennesker, at de på en uretmæssig vis skaffer sig 

rigdomme og derpå trækker sig tilbage til afsides smuthuller, hvor de lyssky ikke vover at træde det folk under øjnene, som 

de har krænket. Hvem af de gamle tiders gildinger jeg skal sammenligne denne mand med, ved jeg sandelig ikke, så ofte jeg 

end har slået efter i de gamle historiebøger. Thi vistnok har der også hos de gamle været, omend rigtignok såre få, trofaste 

og skikkelige gildinger, men der har dog altid klæbet en eller anden plet ved dem. Thi med alle de fortrin, som de enten ved 

egen flid eller ved en naturens gave var kommet i besiddelse af, var de dog enten griske eller tilbøjelige til grusomhed eller 

til ondskabsfuldhed overfor andre, eller også var de alt for krybende overfor de store eller for overmodige af deres magt, 

men en i alle måder så dadelfri mand tilstår jeg, at jeg hverken har læst eller hørt om, og tør i den sag dristigt beråbe mig på 

vor samtids enstemmige vidnesbyrd. Skulle alligevel en eller anden nøjeregnende kender af de gamle tiders historie stille op 

imod mig den pontiske konge Mitridates’s gilding Menofilus, (Note 74) da ville jeg bede ham tænke på, at den eneste 



berømmelige handling, man kender af denne mand, dog kun var foranlediget af den yderste nød. Mitridates var jo nemlig i 

et uhyre slag overvundet af romerne under Pompejus og flygtet til kolkernes rige; før sin flugt overdrog han sin voksne 

datter Drypetina, som da led af en svær sygdom, i fæstningen Synhorium (Note 75) i denne Menofilus’s varetægt. Menofilus 

sparede intet middel for at skaffe hende sundheden igen, og da hun var blevet fuldkommen helbredt, ønskede han intet 

hellere end samvittighedsfuldt at bringe hende tilbage til hendes fader; men det var umuligt, da den fæstning, han var i, 

blev indesluttet af Pompejus’s legat Manlius Priskus. Han mærkede snart, at dens forsvarere tænkte på at overgive sig, og 

for at spare faderen for den skam at se den fornemme pige vanæret og i trællestand, dræbte han hende og stødte derpå 

sværdet i sit eget bryst. Men nu tilbage der, hvor jeg slap tråden. 

8. Efter at Marcellus, som sagt, var bragt til tavshed og var vendt tilbage til sin fødeby Serdika, begyndte man ved 

Augustus’s hof under påskud af, at den kejserlige højhed var krænket, en række skændige voldsgerninger. Blot én spurgte 

en tegnsudlægger til råds i anledning af, at en mus havde pebet eller en væsel sprunget over hans vej, eller ved et andet 

sådant varsel, eller tog af en gammel kone et smertestillende tryllemiddel - som dog selv den virkelige lægekunst ikke 

forsmår - straks blev han, uden at han anede grunden, anklaget, ført for domstolen og dømt til døde. 

Omtrent på samme tid havde en kvinde anklaget sin husbond, en mand ved navn Danus, for nogle ubetydeligheder, kun for 

at skræmme ham. Hvad grunden var, ved jeg ikke, men denne uskyldige mand lå Rufinus på lur efter, den samme, som jeg 

før fortalte om havde meldt de efterretninger, han havde fået gennem statsagenten Gaudentius, og derved givet 

anledningen til, at den daværende landshøvding over Pannonien, Afrikanus, var blevet henrettet tilligemed sine bordfæller; 

for tiden havde han ved sit krybende væsen forstået at holde sig i sin post som øverste hjælper hos den prætorianske 

præfekt. Ved sine pralende løfter lokkede han den letsindige kvinde først til utroskab mod hendes mand, dernæst til en for 

hende selv farlig skændselsdåd; han fandt nemlig på et helt væv af løgne, som hun skulle bruge til at bringe frem en klage 

mod sin uskyldige mand for krænkelse af den kejserlige højhed; det, hun skulle foregive, var, at han fra Diokletianus’s grav 

havde stjålet et purpurdække, som han nu holdt skjult, og at der i denne sag var en del medvidere. Sådan var den plan, som 

blev lagt til fordærvelse for mange, og nu ilede Rufinus selv, i håb om at få en større magt, til kejserens hof for som 

sædvanligt at få sine bagvaskelser bragt frem i dagen. Da man havde fået underretning om sagen, fik den daværende 

prætorianske præfekt, Mavortius, en fast, uforfærdet mand, befaling til strengt at undersøge klagens sandhed; til hjælp i 

forhøret fik han med sig opsynsmanden over de offentlige gaveuddelinger Ursulus, der ligeledes var en ikke lidet alvorlig 

mand. Man drev da efter den tids tænkemåde ved hoffet sagen så vidt som muligt; men da man selv ved at lægge en 

mængde mennesker på pinebænken ikke kunne få noget frem, og dommerne var i stor forlegenhed med hvad de skulle 

gøre, så kunne endelig den underkuede sandhed drage ny ånde. I den slemme knibe, hun var stedt i, tilstod kvinden, at 

Rufinus var ophavsmanden til hele rænkespillet, ja, hun skjulte ikke engang sin egen skam som ægteskabsbryderske. Straks 

undersøgte da dommerne, hvad lovene sagde i et sådant tilfælde, og afgav enstemmig den retfærdige kendelse, at de 

begge skulle lide døden. Men da Konstantius fik dette at vide, foer han op i raseri og klagede højt og lydeligt over, at Rufinus 

kun måtte dø, fordi han trofast havde våget over sin herres liv og velfærd; øjeblikkelig sendte han ridende ilbud afsted og 

bød truende Ursulus at komme tilbage til hoffet og gøre regnskab for sin handlemåde. Ursulus kom, og uden at bryde sig 

om dem, der ville hindre ham, trængte han sig uforfærdet frem og trådte ind i statsrådet, hvor han med frimodig tunge og 

frimodigt hjerte udviklede hele sagens sammenhæng, bragte ved denne tillidsfulde optræden hofkrybet til tavshed og 

reddede både præfekten og sig selv fra en alvorlig fare. 

På den tid hændte også noget i Akvitanien, som man hørte vidt og bredt om. En gammel ræv af et menneske blev indbudt 

til et rigt og prægtigt gæstebud, sådan som i disse egne er meget sædvanlige; her så han et par lærredsovertræk (Note 76) 

til sofaerne med meget brede purpurstriber, som tjenerne havde lagt så kunstfærdig sammen, at de så ud som et eneste 

stykke; samme slags tæpper var også bredte ud på bordet. Han råbte da straks på, at det måtte være stykker af en 

kejserklædning, så værten måtte formodentlig omgås med tanker om at lade sig udråbe til kejser, siden han havde skaffet 

sig kejserlige klæder. Følgen heraf var, at en rig familie mistede hele sin formue. 



Ligeså ondskabsfuldt bar en statsagent sig ad i Spanien, ligeledes i et gæstebud, som han var indbudt i. Da trællene ved 

aftenstid bar lys ind, og han hørte dem istemme den sædvanlige sang ved sådanne lejligheder, så gav han disse almindelig 

brugte ord en skammelig skæv fortolkning og styrtede et fornemt hus i ulykke. 

Sådanne tilfælde blev mere og mere almindelige af den grund, at Konstantius var så yderst frygtsom og altid troede, der 

hang et sværd over hans hoved, på samme måde som den bekendte voldsherre på Sicilien, Dionysius, (Dionysius: levede 

omkring år 400 f. Kr.) der led af den samme fejl, hvorfor han endogså oplærte sine døtre til at rage hans skæg, for at han 

kunne slippe for at betro en fremmed at glatte hans hage; ligeledes omgav han den lille sidebygning, hvor han plejede at 

sove, med en dyb grav og lagde over denne en bro, som kunne tages fra hinanden; når han så skulle sove, tog han dens 

planker og brædder af og bar dem med sig ind i sit sovekammer; ved dagens frembrud, når han ville gå ud, satte han den 

sammen igen. Det var dem, der havde magten ved hoffet, som idelig var hovedmænd for sådanne anslag, der måtte 

ødelægge samfundet, hver gang de fik lyst på noget, der hørte en nabo til, for at de kunne få ham domfældt og slå hans 

ejendom sammen med deres egen, og så få lejlighed til at gribe videre om sig ved at tilegne sig deres nye naboers jord. I det 

hele foreligger der de klareste vidnesbyrd om, at Konstantinus gjorde begyndelsen med at åbne gabet på sine venner, 

medens Konstantius mæskede dem med provinsernes marv. Thi under denne sidste kejser var der ikke ende på den 

umættelige grådighed efter rigdom, som gik gennem alle de fornemste mænd af enhver stand, uden mindste hensyn til 

retfærdighed og billighed. Den værste af dem var blandt de borgerlige embedsmænd den prætorianske præfekt Rufinus, 

blandt de militære høvedsmanden for rytteriet Arbetio, fremdeles overkammerherren Evsebius, kvæstoren Lucillianus og i 

Rom de to Anicier, der som værdige ætlinger af sine forfædre aldrig kunne få nok, hvor meget end deres rigdomme 

voksede. 

9. Imidlertid drev perserne i Østerlandene mere ved listige røverier end, som de ellers plejede, ved ordentlige kampe i 

hurtige angreb, bort som bytte både mennesker og kvæg; undertiden havde de, takket være deres hurtighed, lykken med 

sig, ofte blev de også overmandede af soldaternes mængde og tabte, stundom fik de ikke engang tid til at se sig om efter 

noget, som der kunne være tale om at røve. Den prætorianske præfekt på disse kanter, Musonianus, var, som jeg før 

fortalte, en mand med mange gode egenskaber og adskillig dygtighed, men bestikkelig og meget løs i sine grundsætninger, 

hvor der var penge at tjene. Denne mand havde nu ved nogle spejdere, som var vel hjemme i alskens kneb og fiffigheder, 

fået persernes planer at vide og tog med sig på råd i denne sag landshøvdingen i Mesopotamien, Kassianus, en i farer og 

hærtogt hærdet, gammel krigsmand. Ved spejdernes enstemmige vidnesbyrd fik de to mænd pålidelig kundskab om, at 

Sapor (Note 77) i de længst bortliggende egne af sit land havde opofret en mængde af sine undersåtters blod og dog havde 

vanskeligt for at værge sig mod de fjendtlige folkeslag, som angreb ham. Straks tog de fat på Tampsapor, der anførte den 

persiske hær i de egne, som stødte nærmest op til Romerriget, og lod ham ved soldater, som de selv ikke kendte, hemmeligt 

spørge, om han ikke skulle være tilbøjelig til, såfremt der gaves nogen lejlighed til det, at skrive til sin konge og råde ham til 

endelig engang at slutte fred med den romerske kejser; derved kunne han jo skaffe sig friere hænder til alle sider og gå 

alvorlig løs på de hårdnakkede fjender. Tampsapor gik virkelig ind på dette og skrev til kongen, hvad han i virkeligheden 

også troede, at Konstantius nu var så indviklet i farlige krige, at han bad om freden som en god gave. Men før dette brev 

nåede frem til kioniterne og evsenerne, på hvis grænser Sapor tilbragte vinteren, gik der en lang tid hen. 

10. Medens man således i Østerlandene og Gallien ordnede sig, så godt omstændighederne tillod det, bar Konstantius sig 

ad, som om han atter engang havde lukket Janus’s tempel og ydmyget alle sine fjender. Han fik nemlig lyst til at rejse til 

Rom for der at holde en sejrsfest, som efter Magnentius’s undergang blot kunne holdes over romersk borgerblod, men ikke 

over nogen bestemt fjende, hvis navn kunne opgives. Konstantius overvandt jo aldrig noget krigsførende folk, heller ikke fik 

han nogensinde bud om, at hans hærføreres tapperhed havde sejret over noget, ikke heller udvidede han rigets grænser 

eller havde været den første, eller dog kun en af de første, som kækt havde gået en truende fare under øjnene; hvad han 

ville, var kun at vise det fredelige folk, som dog forøvrigt hverken ventede eller ønskede at se dette eller noget lignende, et 

langt festoptog, faner, der struttede af guld, og smukt pyntede drabanter. Han havde vist glemt, at flere af de gamle kejsere 

i fred nøjede sig med sine bøddelsvende (Note 78), men når kamptummelen kaldte dem til virksomhed, betroede den ene 

sig på de rasende bølger til en liden fiskerbåd, en anden gav som Decierne fordum sit liv hen for staten, en tredje 



udspejdede i egen person sammen med de simpleste soldater den fjendtlige lejr, flere andre udmærkede sig så højt, at en 

taknemlig eftertid endnu priser deres berømmelige gerninger. 

Efter mange kostbare forberedelser brød han op i det andet år, Orfitus var bypræfekt, og tog vejen gennem Okrikulum, stolt 

over al den ære, som vistes ham, og omgiven af frygtelige krigerskarer, som var det en hær, han førte til slag. Overalt, hvor 

han kom hen, løb folk hen og stirrede, gabende af forundring, på hans optog. Da han nærmede sig til Rom, kom senatorerne 

ud for at tage imod ham; med smilende åsyn så han på deres buk og på de ærværdige skikkelser af gammel patricisk 

herkomst (Note 79) og troede ikke som Cineas, Pyrrus’s sendemand, at han befandt sig i en forsamling af konger, nej, han 

mente at se et forsamlingssted for den ganske verden foran sig. Derpå rettede han sit blik på folket rundt omkring og 

studsede ved at se, hvor hurtig denne uhyre mængde mennesker var strømmet sammen til Rom. Og som om han i det 

mindste med våbenglans kunne sætte skræk i Evfrat eller Rhinen, steg han, ledsaget af en dobbelt fanerække, der gik foran 

ham, alene op i den gyldne vogn, som strålede så prægtig af alle slags ædelstene, at øjet blændedes af det vekslende 

farvespil. Langt inde i det store tog kom han selv, omgivet af drager, der var vævede af purpur og fæstede på gyldne, 

ædelstensbesatte mærkestænger; med sit umådelige gab så de ud, som om de hvislede af raseri, og de lange slyngninger på 

deres haler flagrede i vinden. Dernæst kom på begge sider en dobbelt række væbnede mænd med skjolde og hjelmbuske, 

som strålede i sollyset, og med spejlblanke brynjer; vekselvis med dem kom harniskklædte ryttere, de såkaldte klibanarier, 

dækkede med pansere, hvis rand var af stål, mere lige billedstøtter, formede af Praksiteles’s hånd (Note 80), end levende 

mennesker; tynde, runde plader sluttede sig så nøjagtig til hver bøjning af legemet, til hvert lem, at når de nødtes til at røre 

et ledemod, fulgte det sammenhængende panser med den mindste bevægelse. Augustus foer sammen ved at høre de 

jublende glædesskrig, hvormed man hilste ham, og trompeternes dundrende larm, men holdt sig dog ligeså stiv og 

ubevægelig, som man var vant til at se ham i provinserne. Så liden han end var af skikkelse, bøjede han sig dog noget, da 

han kørte ind gennem den høje port, så stivt frem for sig, som havde han et jernbånd om halsen, og vendte hverken 

ansigtet til højre eller til venstre, som om det var et dødt billede af et menneske, der sad i vognen; ikke nikkede han med 

hovedet, når hjulet stødte mod noget, ikke spyttede han, ikke tørrede eller gned han mund eller næse, ikke heller rørte han 

en hånd på hele køreturen. Muligt var alt dette tilgjorte væsen, men man troede dog i dette som i så meget andet at se et 

vidnesbyrd om den store tålmodighed, der var en fremragende egenskab hos denne mand. At han derimod i hele sin 

regeringstid ikke lod nogen sidde ved siden af sig i en vogn, og at han ikke ville have nogen med sig i konsulembedet, der 

ikke var medlem af kejserætten, hvad de forevigede fyrster dog havde gjort, og alle sådanne særegenheder ved ham, som 

han lige fra den tid, han blev kejser, holdt så strengt på, som om det var de mest retfærdige love, alt det vil jeg her ikke tale 

om, da jeg mindes, jeg har omtalt det før ved given lejlighed. 

Så gjorde han da sit indtog i Rom, hjemstedet for verdensherredømmet og for alt, hvad godt og ædelt er. Da han kom til 

Rostra (Note 81), studsede han ved at se torvet, som endnu bar så talende vidnesbyrd om gammel magt: på alle kanter, 

hvor han vendte øjnene hen, blændedes han formelig ved at se den umådelige menneskemasse. Han holdt fra tribunalet en 

kort tale til adelen i Kuriet og til folket og drog så under uendelig jubel til Palatium. Den glæde, han følte, svarede ganske til 

hans forventninger, ja, han havde endogså ofte, når han gav rytterlege, sin fornøjelse af folkets kådmundethed, som ganske 

vist ikke steg til frækhed, men heller ikke fornægtede den ejendommelige frimodighed, som ligger til det. På sin side havde 

han også den agtelse for det, at han holdt sig indenfor de tilbørlige skranker. Således lod han ikke som i andre byer 

kamplegene standse, når han selv fandt for godt, men overlod det, som skik og brug er, til tilfældet. Idet han nu fremdeles 

imellem de syv hvælvede høje mønstrede de forskellige dele af byen, således som de strakte sig hen over skråninger og flad 

mark, eller på den nærmeste omegn, da fordunklede i hans øjne enhver ny ting, han fik øje på, alt, hvad han før havde set. 

Så var det med den tarpejiske Jupiters tempel (Note 82), som han syntes stod så langt over alle andre templer som himlen 

over jorden; så var det med badene, der jo var hele provinser i det små, med amfiteatrets tætte stenmasse, bygget af 

kvaderstene fra Tibur, der tårnede sig så højt, at det menneskelige øje næppe kunne nå toppen. Så var det med Panteum, 

der var som et rundt jordstrøg, hvorover der hvælvede sig en mægtig kuppel; så med de høje søjler med vindeltrapper lige 

op til toppen, hvor billedstøtter af de tidligere kejsere stod, med byen Roms tempel, med fredsgudindens torv, med 

Pompejus’s skueplads, Odeum, Stadium og alle de andre herligheder i den evige by. Men da han til sidst kom til Trajanus’s 

torv, et på den hele jord enestående bygningsværk, som vist endogså guderne, tænker jeg, skænker sit beundrende bifald, 



da stod han som lynslagen og med stirrende blik og lod sin ånd vandre omkring over de kæmpemæssige former, der er 

ligeså umulige at skildre, som det er ugørligt for den menneskelige ånd atter at hæve sig så højt. Han måtte da altså 

rigtignok opgive ethvert håb om at kunne forsøge på noget lignende, men forsikrede dog, at i det mindste Trajanus’s hest, 

der stod midt i indgangen og bar kejseren selv, både ville og kunne han gøre magen til. Fyrst Hormisda, som stod ved siden 

af ham, og hvis flugt fra Persien jeg før har fortalt om, svarede da med det ejendommelige lune, som ligger til hans folk: 

„Det bedste var vel, kejser, at du først, hvis du er i stand til det, byggede sådan en stald som her; så kunne den hest, du 

tænker på at gøre, få røre sine ben ligeså godt som den, vi her har for os.”  Det var den samme mand, som på spørgsmålet 

om hvad han syntes om Rom, svarede, at det eneste, han syntes om, var den erfaring, han havde gjort, at menneskene var 

dødelige her også. Skønt nu synet af alle disse herligheder fyldte kejseren med stor undren, kunne han dog ikke andet end 

klage over rygtet, hvorledes det bestandig enten var afmægtigt eller ondskabsfuldt; ellers havde det altid så travlt med at 

gøre alting større, end det virkelig er, men Roms skønheder havde det ikke umaget sig med at bringe til menneskenes 

kundskab. Efter lang overvejelse tog han da endelig det råd at forøge byens prydelser ved at oprejse en obelisk i den store 

rendebane; denne obelisks historie og form skal jeg nærmere fortælle om på et mere passende sted. (Den store rendebane: 

en ældgammel bygning fra kongernes tid). 

På samme tid var også Konstantius’s søster Helena, Cæsar Julianus’s hustru, blændet af kærlige forsikringer, kommet til 

Rom. Men i virkeligheden havde hun en forbitret fjende i kejserinde Evsebia, der for sin egen del havde været ufrugtbar 

hele sit liv igennem og nu ved list fik Helena til at drikke en gift, som havde den virkning at fordrive fostret, så ofte hun blev 

frugtsommelig. På en lignende måde havde hun også kort førhen ryddet af vejen et drengebarn, som Helena havde født i 

Gallien; hun havde nemlig underkøbt jordemoderen til lige efter fødselen at dræbe det ved at skære navlesnoren over alt 

for dybt inde. Så omhyggelig søgte man at hindre, at den kække mand skulle få afkom. 

Kejseren havde vistnok stor lyst til at blive længere i denne mest strålende af alle byer, for uforstyrret at kunne hengive sig 

til hvile og fornøjelse, men han blev opskræmt ved gentagne og pålidelige efterretninger om, at sveverne gjorde indfald i 

Rætien (Note 83) og at kvaderne hærgede i Valerien og sarmaterne, et i røverier fuldstændig udlært folk, i Øvre Møsien og i 

det andet Pannonien. Forskrækket over alt dette, rejste han fra Rom den 29de maj, tredive dage efter sin ankomst derhen, 

og ilede over Tridentum til lllyrikum. 

Derfra sendte han den prøvede og erfarne krigsmand Severus afsted for at afløse Marcellus og bød tillige Urcisinus komme 

til sig. Denne modtog med stor glæde kejserens brev og kom til Sirmium, ledsaget af nogle af sine undergivne. Efter lange 

overvejelser om hvad man helst skulle gribe til, hvis den fred kom istand, som Musonianus gav håb om kunne blive sluttet 

med perserne, blev han sendt tilbage til Østerlandene med hærførers myndighed; de ældste af hans følge blev 

forfremmede til virkelige officerer, vi yngre fik befaling til at følge ham og opfylde alt, hvad han bød os til statens fordel. 

11. Cæsar havde imidlertid tilbragt en urolig vinter i Senones, men i det nye år, da Augustus for niende gang og han selv for 

anden gang var konsuler, og germaner-folkene truede hårdt på alle kanter, ilede han til Remi, opmuntret af lykkelige 

varsler. Og han var så meget mere modig og glad, som hans hær nu førtes af Severus, der hverken var trættekær eller 

hovmodig, men i en lang krigstjeneste havde vænnet sig til mådehold; bare Severus gik frem ad den lige vej, var Cæsar 

bestemt på at følge ham som en lydig soldat sin hærfører. Fra en anden kant af var Barbatio, som efter Silvanus’s død var 

forfremmet til høvedsmand for fodfolket, på kejserens bud kommet fra Italien med 25,000 væbnede mænd og var nu nået 

frem til Rauraki. Alamannerne var nemlig nu værre end nogensinde til at fare omkring på hærgetogt; man havde derfor 

udkastet planer og truffet omhyggelige forberedelser til med et fordoblet tal soldater at bringe dem i klemme, så at sige i en 

rævesaks, og hugge dem ned. Allerede drev man med iver på at udføre denne vellagte plan, da et barbarisk folk, læterne, 

som ypperligt forstod sig på hemmelige overfald i rette tid, sneg sig mellem begge hæres lejre og ganske uformodet 

overfaldt Lugdunum (Lyon). Denne by ville de ganske vist pludselig have fået i sin magt og hærget og brændt den, hvis man 

ikke raskt havde lukket portene og således stængt dem ude; nu måtte de da nøje sig med at ødelægge alt, hvad de kunne få 

fat på udenfor byen. Så snart Cæsar havde fået underretning om dette overfald, sendte han ilsomt afsted tre afdelinger 

letvæbnede og kække ryttere for at besætte de tre veje, han formodede røverne måtte tage på tilbagevejen; og hans plan 

lykkedes. Alle, som drog hjem igen ad disse veje, blev nedhuggede, og alt, hvad de havde røvet, blev taget tilbage og var 



ligeså godt som før. De eneste, som slap fra det med livet, var nogle, som ilede bort over forskansningerne i Barbatios lejr. 

At de fik lov til at løbe, kom deraf, at tribunerne Bajnobaudes og Valentinianus, den senere kejser, som med deres 

rytterafdelinger havde fået befaling til at udføre denne plan, af høvedsmanden for skjoldbærerne, Cella, som var draget ud i 

krigen i Barbatios følge, var blevet forhindrede i at besætte den vej, som de vidste germanerne ville komme tilbage ad. Så 

vidt kunne han gå, den feje og uvirksomme høvedsmand for fodfolket, inderlig avindsyg som han var på Julianus’s ry; med 

vidende og vilje kunne han give en befaling, der ligefrem var til romernes skade - thi at det var Barbatio, som havde givet 

befalingen, det tilstod Cella, da han blev draget til ansvar; ja, ikke nok hermed, han førte også Konstantius bag lyset ved en 

falsk indberetning og fik ham indbildt, at de to tribuner egentlig var satte under ham for at opægge mod ham de soldater, 

han stod i spidsen for, så det var bare et påskud, at de skulle i statens tjeneste. Bølgen heraf var da, at de to mænd blev 

afsatte fra deres embede og uden ansættelse måtte vende tilbage til sit hjem. 

På samme tid havde de barbarer, der boede på den anden side af Rhinen, i deres forskrækkelse over de i to hæres ankomst 

med stor kløgt gjort alt, hvad de kunne, for at hindre dem i deres fremrykning; dels havde de fældet uhyre træer og med 

dem spærret vejene, som allerede i sig selv var stejle og besværlige nok, dels havde de slået sig ned på de talrige øer, som 

ligger spredte i Rhinfloden, og angreb herfra; under sørgelige klagehyl romerne og Cæsar med de voldsomste skældsord. 

Herover blev den sidste yderst forbitret, og for at få fat på nogle af dem bad han Barbatio om syv af de skibe, han havde 

ladet gøre til underlag for en skibsbro for det tilfælde, at man ville gå over floden. Men Barbatio lod dem allesammen 

brænde, for at han kunne slippe for at række nogen hjælpsom hånd. Da fik Cæsar til sidst fik at vide af nogle spejdere, som 

fornylig var opsnappede, at nu i den tørre sommertid kunne man vade over floden. Han henvendte sig da til nogle 

letvæbnede hjælpetropper under kornuternes høvedsmand Bajnabandes og æggede dem til at udføre en dåd, som ville 

skaffe dem ry og ære, hvis lykken var med dem. De var også straks villige og drog afsted. Dels ved at vade over de grunde 

steder, dels ved at lægge skjoldene under sig som både og svømme over kom de til den nærmeste ø; her gik de i land og 

dræbte mænd og kvinder om hverandre som kvæg uden hensyn til alder; derpå tog de nogle tomme både, og uden at bryde 

sig om disses slingring roede de ud på strømmen og overfaldt en hel mængde af øerne; da de endelig var trætte af at 

myrde, drog de uden at have tabt en eneste mand tilbage til lejren, belæssede med et uhyre bytte, som dog den heftige 

strøm for en del rev fra dem. Efterretningen herom drev de øvrige germanere til at forlade et så usikkert værn som disse 

øer; de bragte derfor deres livsfornødenheder, deres afgrøde og al sådan ejendom, der er almindelig hos barbarer, længere 

ind i landet. Nu gav Julianus sig i færd med at genopbygge skansen Tres Tabernæ (Reinzabern), som det for ikke så lang tid 

tilbage havde lykkedes fjendens hårdnakkethed at ødelægge: når denne blev opbygget igen, var han overtydet om, at 

germanerne ikke mere, som de nu havde for skik, kunne trænge ind i de andre dele af Gallien. Han fuldførte også arbejdet 

hurtigere, end han selv havde ventet, og til brug for den besætning, som skulle lægges der, bragte han levnedsmidler 

sammen for et helt år fra barbarernes marker, rigtignok med væbnet hånd og ikke uden adskillige farer. Og ikke nok med 

det, men også sig selv forsynede han med forråd for tyve dage. Soldaterne spiste nemlig med størst lyst det, de havde 

vundet med egen hånd. 

De var for øvrigt meget forbitrede over, at de ikke havde kunnet få noget af den tilførsel, som nylig var bragt dem; en del af 

det havde nemlig Barbatio i sin selvrådighed taget til sig selv, da det blev ført gennem den egn, hvor han var, og alt det, der 

blev tilovers, havde han samlet i en dynge og stukket i brand. Om manden bar sig således ad bare af ren galskab eller om 

det var efter kejserens bud, han så frækt tillod sig den slags skændigheder, det er den dag i dag uopklaret. Men det var 

ialfald et almindeligt rygte dengang, at hensigten med Julianus’s ophøjelse ingenlunde var at afhjælpe Galliens nød, men 

derimod at blive ham kvit i de vilde krige; man anså ham jo dengang endnu for aldeles uerfaren og troede, han ville fare 

sammen af skræk ved den første våbenklang, han hørte. Imidlertid rejste hurtig volden omkring hans lejr sig, og hans 

soldater stod dels på vagt langs grænsen, dels drog de forsigtig af frygt for overfald ud for at samle korn; da kom pludselig 

en hel hærskare af barbarer med en hurtighed, som endog ilede forud for rygtet om deres komme, styrtende over Barbatio 

og hans hær, der som før sagt lå på gallisk jordbund i en særskilt lejr, forfulgte de flygtende romere lige til Rauraki, ja endnu 

længere, så vidt de kunne, røvede størstedelen af oppakningen og lastdyrene med samt troskarlene og vendte så hjem igen. 

Men Barbatio lagde, som om han havde endt sit hærtog på den berømmeligste måde, sine soldater i vinterkvarter og rejste 

selv tilbage til kejserens hof, for efter sædvane at smede rænker mod Cæsar. 



12. Næppe havde efterretningen om denne skammelige flugt udbredt sig, før de alamanniske konger Knodomarius og 

Vestralpus, dertil også Urius og Urcisinus tilligemed Serapis, Suomarius og Hortarius samlede hele deres styrke og slog sig 

ned ved byen Argentoratum (Strassburg) i den tanke, at Cæsar i den største forfærdelse havde trukket sig tilbage, skønt han 

i virkeligheden endnu var aldeles optaget af at fuldføre sin forskansning. Den mand, der havde bragt dem til så tillidsfuldt at 

løfte deres hoveder, var en overløber blandt skjoldbærerne, som af frygt for at blive straffet for en brøde, han havde gjort 

sig skyldig i, havde løbet over til dem efter sin flygtende hærførers tilbagetog. Han underrettede dem om, at Julianus kun 

havde 13,000 mand hos sig - større var i virkeligheden heller ikke hans styrke - medens barbarernes lidenskabelighed vakte 

kamplysten vidt og bredt. Da han flere gange gentog sin forsikring, troede de også, de havde ret til at tage munden så 

meget fuldere, og de sendte derfor bud til Cæsar og gav ham i en bydende tone det råd at forlade landet, som de havde 

vundet med sin tapre hånd. Men Julianus, der ikke kendte til frygt, følte ligeså lidt harme som uro over dette budskab, han 

smilede kun ad barbarernes overmod, holdt sendemændene tilbage, indtil han havde fuldført arbejdet med sin lejr, og intet 

kunne rokke hans fasthed og mod. 

Den værste til at ægge alle de andre og bringe røre og forvirring i det hele og tillige den, som ved alle lejligheder førte det 

største ord og var den ivrigste til at drive på farlige foretagender, var kong Knodomarius, der nok også kunne bære hovedet 

højt i overmod; thi hidtil havde lykken altid fulgt ham. Han havde nemlig slået Cæsar Decentius i et ordentligt slag, havde 

ødelagt og plyndret en mængde mægtige byer og havde tillige tilladt sig enhver slags vilkårlighed i Gallien uden at finde 

nogen modstand. Det kunne heller ikke andet end styrke hans selvtillid, hvad der jo nylig var hændt, at en romersk hærfører 

flygtede over hals og hoved, uagtet hans hær var kongens overlegen både i tal og stridsdygtighed; thi alamannerne fandt 

ved at undersøge mærkerne på de skjolde, der lå igen på valpladsen, at de soldater, som nu havde ladet deres land ligge 

åbent for en liden røverflok af deres landsmænd, var de samme, de tidligere havde været så rædde for, at de ofte havde 

spredt sig på flugt uden at indlade sig i kamp med dem, og havde de til andre tider virkelig taget mod deres angreb, så 

havde de lidt store tab og alligevel måttet flygte. Under alt dette var den omhyggelige Cæsar dog noget ængstelig, fordi 

Barbatio netop i den mest overhængende fare havde gået sin vej, og han selv nu med en vistnok tapper, men dog liden hær, 

var nødt til at gå flere talrige folkeslag i møde. 

Allerede glitrede solstrålerne som guld, da han under trompeternes klang lod fodfolket rykke frem med langsomme skridt, 

med begge deres flanker dækkede af hestefolk, som han havde blandet med katafraktarier og bueskytter, en frygtelig 

våbenart. Men fra det sted, hvorfra den romerske hær rykkede frem, og hen til barbarernes lejr var der fjorten levger (Note 

84), det vil sige en og tyve tusind skridt; derfor fandt Cæsar det med rette rådeligere og sikrere at kalde tilbage de 

fortropper, som allerede var draget i forvejen, hvorpå han på sædvanlig måde påbød stilhed og talte således med sin 

sædvanlige venlighed til hæren, der afdelingsvis stod omkring ham. 

„Hensynet til, for ikke at tage munden for fuld, vor fælles velfærd tvinger eders Cæsar, hvis mod er alt andet end sunket, 

dog til at formane og bede eder, krigskammerater, at I med al eders tillid til en så mandig og kraftig tapperhed som eders 

dog helst skal slå ind på en forsigtig vej til at møde eller slå tilbage den fare, som nu truer os, og ikke styrte eder ind i en 

hovedkulds og tvivlsom kamp. At den unge kriger i farens stund er modig, ja modig lige til dumdristighed, det er i sin orden, 

men når omstændighederne kræver det, må han også med sindighed lade sig lede. Jeg skal da i korthed fremsætte min 

mening for eder, så sandt den vinder eders bifald og I kan tåle at høre den med al eders velgrundede forbitrelse mod 

fjenden. Det er allerede henimod middag; når vi er blevet medtagne af den møjsommelige march, vil vi komme ind på 

stenede og mørke fodstier: månen er i aftagende, og vi tør ingen regning gøre på en stjerneklar nat, egnen, som ligger for 

os, er udtørret af solvarmen, og ingen kilde vil have en læskedrik at byde os. Men selv om der var nogen mulighed for at 

komme let frem - når fjenderne, styrkede ved hvile, mad og drikke, i hele skarer styrter over os, hvad skal vi da gøre? Hvor 

får vi med vore af sult, tørst og anstrengelser udmarvede lemmer kraft fra til at møde dem? Men det ved vi jo, at ofte har 

en hensigtsmæssig ordning hjulpet på den vanskeligste stilling, og mere end en gang har et godt råd, som har det et godt 

sted, med guddommens hjælp givet de sikre forhold ny fasthed. Så lad os derfor, dækkede af volde og grave og med vagter 

udstillede, hvile ud og nyde den ro og den fode, vore omstændigheder tillader os, så kan vi ved dagens første frembrud 

drage ud med vore ørne og mærker - det være sagt uden at guddommen fortørnes derved - til sejr og ære.” Uden at vente 



på slutningen af hans tale skar soldaterne under stor larm tænder af raseri, viste sin kamplyst ved at slå med lanserne på 

sine skjolde og forlangte at føres mod fjenden, som nu allerede var indenfor synsvidde; med fast tillid til den himmelske 

guddoms hjælp, til sig selv og sin lykkelige hærførers prøvede tapperhed håbede de nok, de skulle slå ham; og som udfaldet 

viste, måtte også en nådig ånd have været blandt dem, og så længe den var tilstede, fyldt deres sjæl med kamplyst. Til dette 

deres mod kom også den fulde tilslutning til soldaternes ønske hos flere fremragende myndigheder, især den prætorianske 

præfekt Florentius, hvis mening var, at om man end vovede meget, skulle man dog af gode grunde indlade sig i kamp nu, da 

fjenderne stod foran dem i samlet flok; ventede man, til de havde spredt sig, sagde han, da ville soldaterne, der alt af sig 

selv var så tilbøjelige til uroligheder, ikke være til at holde tilbage fra åbent oprør, men af harme over, at de formentlig 

havde gået glip af en sejr, ville de måske indlade sig på de mest ubesindige vovestykker. Der var desuden endnu to ting, der 

efter vore soldaters mening gav dem god grund til at håbe på et lykkeligt udfald. Da romerne det foregående år havde gjort 

sine strejftog ind i landene på den anden side Rhinen, havde der for det første ikke ladet sig se en eneste, som havde 

forsvaret sin arne eller stillet sig imod dem, men vejene havde man overalt spærret ved at fælde store hobe af træstammer 

over dem, og skønt det var midt om vinteren, havde barbarerne dog stadig trukket sig længere ind i landet, hvor de havde 

meget vanskeligt for at finde sit livs ophold. For det andet havde de, da kejseren rykkede ind i deres land, ikke vovet at gøre 

modstand, ja ikke engang at vise sig, men havde ydmygt bedt om en fred, som de også fik. Men rigtignok tog man i denne 

sag ikke hensyn til de forandrede omstændigheder. Dengang var de indeklemte inden en tredobbelt fare; kejseren trængte 

frem gennem Rætien, Cæsar stod ikke langt fra ham og tillod dem ikke nogensteds at bryde igennem, nabofolkene, som 

stridigheder havde gjort til deres fjender, var ikke langt fra at træde under fødder sine på to kanter omringede landsmænd. 

Men siden freden var sluttet og kejseren draget bort, havde de bilagt sine trætter med naboerne og levede nu i enighed 

med dem, og dertil havde den romerske hærførers skændige tilbagetog gjort dem endnu hidsigere på kamp, end de alt af 

naturen var. En anden omstændighed var der også, som gjorde romernes stilling betænkelig. To brødre, begge konger, 

havde en tid lang været bundne af den fred, som de forrige år havde fået af Konstantius, så de ikke havde vovet at vække 

uroligheder eller engang røre sig. Men kort efter var den ene af dem, Gundomadus, som var den mægtigste og tillige den 

mest trofaste, blevet snigmyrdet, hvorpå hele hans folk havde sluttet sig til vore fjender; straks havde også Vadomarius’s 

folk, efter hans sigende på egen hånd, forenet sig med de krigsførende barbarers skarer. 

Så var da altså allesammen, både fornemme og ringe, enige om, at lejligheden var gunstig til kamp, og så fast var denne 

deres overbevisning, at de ikke ville vige et skridt fra den. Da råbte pludselig en ad mærkesmændene: „Så gå da. Cæsar, du 

lykkeligste af alle mennesker, gå did, hvor en gunstig skæbne viser dig vejen, i dig har vi endelig fundet en mand, gennem 

hvem tapperhed og indsigt leder kampen. Gå i spidsen som en lykkelig og tapper fanevogter, og snart skal du prøve, så 

sandt det er de høje guders vilje, hvad soldaten, når først hans kræfter bliver vakt til live, kan udrette under en heltemodig 

hærførers øjne, som selv er vidne til hans gerning.“ Efter disse ord var der ikke længere tale om at nøle, hæren rykkede 

frem og kom til en jævnt skrånende høj, som var tilvokset med allerede modent korn, og som lå ikke langt fra Rhinens bred. 

På toppen af denne havde fjenden stillet tre spejdere til hest, som skulle melde, når den romerske hær kom. Disse blev nu 

pludselig opskræmte og skyndte sig tilbage til deres landsmænd, men dog blev en enkelt, der var til fods, og som ikke kunne 

følge med de andre, opsnappet ved vor hærs hurtige fremrykning og fortalte, at germanerne var kommet over Rhinen; de 

havde brugt tre dage og tre nætter dertil. Vore hærførere så dem også snart flokkevis sammen i tætte hobe; de lod derfor 

hæren gøre holdt for at give fanevagten, spydbærerne (Note 85) og de forreste rækker en fasthed som en 

uigennemtrængelig mur; på samme måde var fjenderne forsigtige nok til at opstille sig i afdelinger. Og da de så, det var 

sandt, hvad den før nævnte overløber havde underrettet dem om, at hele vort rytteri var stillet lige for dem på vor højre 

fløj, så trængte de alle de hestefolk, de havde af nogen betydning, sammen på sin venstre fløj. Men disse blandede de hist 

og her med lette blænkere til fods, og det var ganske vist et meget klogt indfald. Thi de vidste, at hvor dygtig end en sådan 

kriger til hest var, så måtte han dog i et møde med en af vore harniskklædte ryttere bruge den ene hånd til at holde skjold 

og tømme med, og når han så kun havde én hånd at bruge til kamp og med den skulle svinge lansen, så var han slet ikke i 

stand til at udrette noget mod sin jernklædte modstander, men derimod var fodsoldaten ganske anderledes heldig stillet; 

thi medens hans fjende som sædvanligt i det afgørende øjeblik kun søger at dække sig mod den fare, der ligger ham 

nærmest, så kan han selv ubemærket liste sig frem langs jorden og gennembore hestens side, så rytteren, før han ser sig 

for, styrter af sadlen, og da er det en let sag at hugge ham ned. Således var altså ordningen på deres venstre fløj; den højre 



havde de derimod hemmeligt lagt i et skjult baghold. Alle disse krigerske og vilde folkeslag førtes af Knodomarius og 

Serapio, de mægtigste blandt kongerne. Knodomarius, den skændige ophavsmand til hele krigen, bar på sin isse en ildrød 

hårbusk og gik dristig og fuld af tillid til sine stærke arme i spidsen for den venstre fløj, hvor man ventede kampen ville blive 

hårdest; højere end alle de andre ragede han op på sin skummende hest, frygtelig var hans umådelige krop at se til, når han 

rejste sig i sadlen for at svinge sit spyd, og ved sine strålende våben udmærkede han sig fremfor alle andre; al sin tid havde 

han været både en tapper kriger og den dygtigste af de germanske hærførere. Den højre fløj førtes af Serapio, endnu en ung 

mand med næppe udvokset skæg, men dådfuld over sin alder. Han var en søn af Mederikus, Knodomarius’s broder, en 

mand, som hele sit liv igennem havde været en troløs forræder; sit, navn skyldte Serapio den omstændighed, at hans fader 

længe havde måttet opholde sig som gidsel i Gallien, hvor han havde fået noget kendskab til de græske mysterier (Note 86); 

derfra skrev det sig, at han havde givet sin søn, som egentlig på landets mål hed Agenarikus, navnet Serapio. Disse to fulgtes 

af fem konger, som stod dem nærmest i magt, af ti fyrster, en større skare adelsmænd og fem og tredive tusind væbnede 

krigere, som var bragt sammen fra forskellige folkestammer, dels for løn, dels ved løfte om gengæld en anden gang. 

Nu førte under trompeternes ville klang den romerske hærfører Severus den venstre fløj frem, men stødte på grave, fulde 

af væbnede mænd, som efter planen pludselig skulle styrte frem fra deres skjul og bringe alt i forvirring. Severus blev 

uforfærdet stående, men da han ikke kunne se, hvor mange der lå i bagholdet, dristede han sig hverken til at gå frem eller 

tilbage. Da Cæsar, som altid var modig i de største farer, så den stilling, han var i, ilede han i rask fart fra det ene sted til det 

andet, omringet, som øjeblikkets fare krævede det, af to hundrede ryttere, og opmuntrede fodfolkets skarer. At tale til dem 

alle på engang tillod hverken den vidtstrakte linje eller den store mængde mennesker, som her var samlet på et sted, og 

desuden ville han ikke bringe den svære beskyldning over sig, at han tilsyneladende tiltog sig en forrettighed, som Augustus 

troede alene tilkom ham. Derfor red han, vistnok forsigtig med sig selv, men dog midt imellem fjendernes pile hen til de 

enkelte afdelinger og æggede både kendte og ukendte til at gå tappert på med sådanne ord som disse. ”Så er den da 

kommet, kammerater, den gode lejlighed til kamp, som både jeg og så længe har ønsket, og som I selv for et øjeblik siden 

har hidført, da I så støjende og urolige krævede slag.” Når han kom til andre igen, dem, som stod bag mærkerne i anden 

række, sagde han: „Se nu, krigskammerater, er da endelig den dag kommet, vi længe har håbet på, den, som kalder os 

allesammen til at udslette de gamle skampletter, der hviler på os, og gengive romerne det høje navn, der altid har været 

deres. Her er barbarerne, drevne hid af deres raseri og sit umådelige vanvid til sin egen undergang, for at falde for vor 

stærke hånd.” Når han under ordningen af rækkerne traf på gamle, øvede krigere, opmuntrede han dem med disse ord: 

”Op, tapre mænd! Lad os med et mod, som svarer til stillingens fare, aftvætte den skam, som er tilføjet vore hære, den 

skam, der var det eneste, som kunne drive mig til efter lang nølen at tage mod Cæsarnavnet”. Dem, som han kunne 

formode ville være alt for hidsige til at kræve tegn til kamp og ved sin urolige iver gøre al befaling unyttig, dem tiltalte ham 

således: „Pas nu på, venner, at I ikke er alt for ivrige efter at forfølge fjenderne, når de nu bliver jaget på flugt, så I ikke 

spilder æren for den sejr, som skal komme. Hellere må nogen vige uden i yderste nødsfald. Thi det kan I være visse på, at 

flygter I, så overlader jeg eder til eders skæbne, men gælder det at hugge ind på de flygtende, da skal jeg ikke holde mig 

borte; kun må vi også her vise mådehold og forsigtig omtanke.” Under gentagne formaninger af denne og lignende art 

havde han opstillet den største del af sin hær mod barbarernes forreste række. Da rejste der sig pludselig blandt 

alamannernes fodfolk en vild larm, blandet med forbitrede skrig; med én mund råbte de alle, at fyrsterne skulle stige af 

deres heste og til fods kæmpe sammen med de menige; thi løb slaget ulykkelig af, ville de stakkels soldater stå forladte; 

men fyrsterne kunne let redde sig. Da Knodomarius hørte dette, sprang han selv straks af hesten, og de andre fulgte uden 

videre hans eksempel; thi der var ikke en af dem, uden han troede, at sejren ville blive deres. 

Så blev der da med trompetklang givet det sædvanlige tegn til at begynde kampen, og fra begge sider gik man løs på 

hinanden med stor kraft. Slaget åbnedes med spydkast, og mere raskt end sindig styrtede germanerne med sværdet i højre 

hånd under et frygteligt krigsskrig løs på vort rytteri. Endnu mere rasende end sædvanlig var de, deres lange hår bølgede for 

vinden og en uhyggelig ild brændte i deres øjne; men vore soldater holdt stand og dækkede sin pande ved at holde skjoldet 

foran sig og skræmte fjenden tilbage med sværdslag eller dødbringende spydkast. Medens nu rytteriet i kamptummelen 

flokkede sig sammen i faste skarer, søgte fodfolket bedre at dække sine flanker og sikre sin front ved at slutte skjold tæt til 

skjold; da hævede der sig den ene tykke støvsky efter den anden, og frem og tilbage bølgede vore soldaters rækker, snart 



under modstand, snart vigende. Vistnok søgte også nogle af de mest erfarne krigere blandt barbarerne blot at lægge sig ned 

på knæ og holde modstanderne fra livet, men forbitrelsen var for stor, og snart mødte den ene hånd den anden, og skjold 

stødte mod skjold; da genlød luften af de jublendes og de døendes høje skrig. Men medens vor venstre fløj trængte længere 

frem, med overlegen kraft drev de fremstormende germaneres talrige skarer tilbage og med voldsomhed gik løs på 

barbarerne, havde rytteriet på den højre fløj ganske uventet måttet trække sig tilbage i stor uorden; men de forreste af de 

flygtende hindrede de bagerste fra at komme frem, så legionerne blev nødte til at åbne sine rækker til deres beskyttelse; og 

næppe havde de i ly af dem ordnet sig igen, så begyndte kampen påny. Denne hændelse kom deraf, at medens de 

harniskklædte ryttere påny ordnede sine rækker, så de, at deres fører var let såret og at en af deres kammerater under 

byrden af sin svære rustning var sunket ned over halsen på sin hest, som holdt på at styrte. Straks styrtede de sig på flugt, 

hver i sin retning, og ville ganske vist have redet fodfolkene overende og bragt alt i forvirring, hvis ikke disse havde sluttet 

sig tæt sammen, gensidig understøttet hverandre og stået så fast som en mur. Da nu Cæsar fra det fjerne så. at rytterne 

ikke tænkte på at frelse sig på anden måde end ved flugt, red han ilsomt hen til dem og stod snart som en bom i vejen for 

dem. De kendte ham igen på hans purpurmærke, en drage, der var fæstet til spidsen af hans lanse, og hvis gamle ham, om 

jeg så må sige, flagrede i vinden, men kun en eneste afdelings tribun blev stående og ilede bleg af skam og frygt tilbage til 

kampen. I sådanne forhold som dette plejer man ikke at være hidsig; Cæsar skændte derfor også med mildhed på dem og 

sagde: ”Hvor skal I hen, kække mænd. Ved I da ikke, at aldrig vinder man andet ved flugt end skammen for et mislykket 

forsøg? Kom, lad os vende tilbage til vore kammerater, så kan vi dog i det mindste for så vidt få del i deres hæder, at vi ikke 

ubesindig forlader dem i deres kamp for fædrelandet.“ Ved disse høfligt udtalte ord bragte han dem allesammen til atter at 

vende tilbage til kampen. Man kan i denne sag ikke lade være, med al den forskel, som der forøvrigt er, at tænke på Sulla i 

de gamle dage, hvorledes han engang i et slag mod Mitridates’s hærfører Arkelaus blev forladt af alle sine soldater; da løb 

han, træt som han var af den hidsige kamp, frem i den forreste række, greb et mærke og kastede det midt ind blandt 

fjenderne med de ord: ”Så går da, I, som rigtignok blev sendt for at dele alle mine farer, men når man så spørger eder, hvor 

eders hærfører er blevet af, da svarer som sandt er: han blev alene tilbage i Bøotien, hvor han med opofrelse af sit liv 

kæmpede for os alle.“ 

Da det nu altså havde lykkes alamannerne at slå vort rytteri tilbage og adsplitte det, så gik de løs på fodfolkenes forreste 

række i den tanke, at man dér havde mistet alt mod til at gøre modstand, så sejren ville blive dem let. Så stødte man da 

sammen mand mod mand, og kampen blev længe uafgjort. Kornuterne og brakkaterne, der af lang erfaring vidste, hvad slag 

var, jog skræk i fjenden blot ved sit ydre og opløftede sit vældige krigsskrig, dette råb, der midt i kampens hede begynder 

som en sagte mumlen, lidt efter lidt vokser og til sidst lyder som bølgen, når den slår mod klipperne. Utallige pile fløj 

hvinende i begge retninger, og fra begge hære hævede der sig en støvsky, som tog udsigten bort og nødte de kæmpende til 

at stå sværd mod sværd og mand mod mand. Barbarerne var alt for voldsomme og forbitrede til at kunne holde orden; de 

blussede op som flammer og søgte ved tætte sværdslag at bryde hul i det brystværn af skjolde, der dækkede vore soldater 

som et stormtag (Note 87). Dette så bataverne og de kongelige, en vældig skare folk, som var villige til, så sandt det blot lod 

sig gøre, at fri alle og enhver fra den værste fare. De kom ilsomt løbende til for at hjælpe deres kammerater; vildt lød nu 

trompeterne, og al sin kraft opbød man i kampen. Hidsig løb alamannerne på og drog ånden dybt; thi nu tænkte de i det 

første rasende anfald at skulle hugge alt ned, som stod dem i vejen. Store og små kastespyd fløj fremdeles, og fra 

buestrengen foer de jernbeslagne pile; men man mødtes også sværd mod sværd, brynjerne kløvedes af huggene, og de 

sårede rejste sig, så længe der endnu var en dråbe blod i dem, op fra jorden for at kæmpe endnu ivrigere. Begge parter 

holdt hinanden i ligevægt; alamannerne var stærkere og højere, men vore soldater mere øvede og behændige, hine vilde og 

lidenskabelige, disse rolige og forsigtige; de sidste stolede på deres mod, de første på deres svære kroppe. Blev romeren 

trængt tilbage af overmagten, opmandede han sig snart igen; følte barbaren, at hans trætte ben svigtede ham, lagde han sig 

ned på det venstre knæ og udfordrede i denne stilling fremdeles fjenden, hvad der dog må gælde for et tegn på mageløs 

hårdnakkethed. På en gang kom der styrtende en skare adelsmænd, glødende af kampiver, blandt dem også flere konger, 

og bagefter dem en skare almindelige soldater. De trængte længere end alle andre ind i vore linjer og banede sig vej lige 

hen til den første legion, der står midt i slagrækken, anses for hærens kerne og hvis plads i lejren kaldes den prætoriske lejr. 

Soldaterne her forstærkede da deres rækker, sluttede sig tættere sammen og stod så urokkelig faste som tårne; med større 

mod end nogensinde optog de igen kampen, afbødede omhyggelig fjendernes hug eller dækkede sig på mirmillonernes 



(Note 88) vis uden dog at spilde nogen lejlighed til at støde sit sværd i siden på hver fjende, som i sin forbitrede iver gav sig 

blot. Men fjenderne ødslede formelig med sit blod for at tilkæmpe sig sejren og opbød alle deres kræfter for at sprænge vor 

linje. Nu lå i en lang række alle de faldne, som romerne med mere og mere voksende mod havde nedlagt; alligevel vedblev 

de endnu levende barbarer at trænge frem over deres dræbte landsmænds lig, men til sidst blev dog de døendes jammer 

dem for stærk, deres mod sank og deres hånd blev kraftesløs. Endelig engang var de blevet udmattede af alle de 

voldsomme kampe og samlede nu hele deres kraft ene og alene i flugten. Ad forskellige veje ilede de så hurtig, som de var i 

stand til, afsted for at slippe bort, ligesom skibsfolk og rejsende i en rasende storm ude på havet overlader sig til enhver 

mulig vind for kun at slippe i land; men at det var mere at ønske end at håbe for dem at redde sit liv, det vil enhver være 

rede til at tilstå, som var tilstede ved denne lejlighed. Den nådige guddoms hjælp var på vor side hele den dag, og når vore 

soldater under forfølgelsen af fjenden undertiden ikke mere kunne bruge deres krumbøjede sværd til at hugge med, stødte 

de dem ind i livet på barbarerne, men alt det blod, der flød, kunne ikke forsone deres vrede, ikke blev deres hånd træt af at 

myrde og heller ikke følte de så megen medlidenhed med dem, der bad om nåde, at de lod dem slippe. Derfor lå de fleste 

der dødelig sårede og ønskede, at døden måtte komme og gøre ende på deres lidelser; andre så, kæmpende med døden, 

endnu engang med bristende øje op efter den sidste lysstråle. Her så man folk, hvis hoved var knust af et bjælketykt spyd og 

næppe hang fast ved halsen: her var andre på den dyndede og slibrige jord gledet i sine venners blod og blev uden at være 

sårede af sværdet, knuste af alle de dynger af lig, som styrtede over dem. Medens således alt gik heldig på vor side, medens 

sejrherrerne under deres kraftige fremtrængen så sine sværd sløvede af de gentagne hug og overalt på sin vej trådte 

strålende hjelme og skjolde under fødder, så var barbarerne derimod i den højeste nød; da de hindredes i sin flugt af de 

optårnede dynger at lig, søgte de deres redning, den eneste de havde igen, i den flod, som flød lige bag deres ryg. Og da 

soldaterne trods deres tunge våben utrættelige fulgte efter de flygtende i illøb, troede nogle af fjenderne, at de skulle 

kunne redde sig ved sin dygtighed i svømning, og sprang ud i bølgerne. Derfor kom den altid åndsnærværende og 

fremsynede Cæsar til med en del tribuner og andre officerer og forbød strengt enhver af vore i forfølgelsens hede at springe 

efter fjenderne ned i den hvirvlende strøm. Man måtte da nøje sig med at stå på bredden og slynge alle slags kastevåben 

efter germanerne; og selv om disse undgik spyddene ved deres hurtige svømning, trak dog deres tunge legeme dem ned på 

bunden af floden. Og ligesom der på en skueplads, når stykket er begyndt, frembyder sig mange mærkelige ting for øjet, 

således kunne man også her se mange slags optrin, uden selv at behøve at være bange. Her klyngede de, som ikke kunne 

svømme, sig fast til dem, som forstod sig på det, hist flød andre omkring som træklodser, når de var blevet ladt i stikken af 

de flinke, og som om de i den vældige flod havde fået en ny fjende, blev nogle omhyllede af dens bølger og opslugte; andre 

holdt skjoldet under sig, bøjede i skrå retning af fra den høje mur af bølger, som mødte dem, og kom endelig efter mange 

slags, farer over til den anden bred. Skummende af barbarernes blod og berøvet sin naturlige farve studsede floden selv 

over at se sin strøm svulme så usædvanlig. 

Kong Knodomarius havde imidlertid fundet lejlighed til at snige sig bort over ligdyngerne og ilede nu, ledsaget af nogle få 

drabanter, med rasende hurtighed til lejren, som han havde slået nær ved de romerske fæstninger Tribunki og Konkordia i 

tribokkernes land. (Tribokkerne; et germansk folk på venstre Rhinbred i egnen om Strassburg). Her ville han stige ombord 

på de fartøjer, som han allerede længe havde holdt færdige til sådant nødsfald, og skjule sig dybt inde i landet. Men han 

kunne ikke komme til sit eget land uden at gå over Rhinen, og derfor tilhyllede han sit åsyn for ikke at blive kendt og listede 

sig så langsomt og forsigtig bort. Allerede var han nær ved bredden, da han stødte på en sumpet dam, den ville han omgå 

for at komme på den anden side af den, men i den bløde bund sank hans hest i, så han styrtede af sadlen; imidlertid kom 

han dog, så tyk og svær han end var, straks op igen og søgte at redde sig hen til en høj i nærheden. Men da kendte man ham 

igen - og man havde også kun alt for godt lært ham at kende, dengang han stod på sin lykkes tinde. Straks satte en afdeling 

med en tribun i spidsen i fuldt løb efter ham, men var forsigtig nok til kun at omringe den skovbevoksede højde med 

væbnede mænd; thi man frygtede for at falde i en hemmeligt fælde i den mørke skov, hvis man trængte lige på. Da 

Knodomarius så dette, opgav han alt håb, kom ganske alene frem og gav sig frivillig; det samme gjorde også hans ledsagere, 

to hundrede i tallet, og tre af hans nærmeste venner, som allesammen hellere ville lade sig lægge i lænker end lade den 

skam komme over sig at overleve sin konge eller om det skulle være så, ikke at dø for ham. Og som det altid er tilfældet 

med barbarerne, at de er overmodige i lykken, men ganske det modsatte i ulykken, så var også Knodomarius nu, da han 

slæbtes afsted som træl under fremmed vilje, ligbleg af skræk og stum af ond samvittighed. Hvilken himmelvid forskel fra 



den mand, som førhen havde bredt skræk og jammer rundt omkring sig, jublende havde vandret over Galliens askehobe og 

stedse havde truet med nye rædsler! 

Således var da ved den højeste guddoms hjælp alting lykkelig endt. Da dagen nu allerede hældede, blev de uovervindelige 

soldater ved trompeternes klang kaldte tilbage og lejrede sig ved Rhinens bredder; efter at man her for sikkerheds skyld 

havde omgivet sig med flere rækker mænd væbnede med skjolde, vederkvægede man sig med mad og søvn. På romernes 

side var der i denne kamp faldet 243 soldater og 4 officerer, nemlig Bajnubaudes og Laipso, begge tribuner hos kornuterne, 

Innocentius, høvedsmand over katafraktarierne, og en overtallig tribun, hvis navn jeg ikke kan komme på. Af alamaner talte 

man 6000 døde legemer på valpladsen og en utallig mængde lig drev ned ad floden. Julianus, der i dette lykkelige slag 

endnu mere end før havde vist sig som en helt, og som havde langt mere magt over sindene ved sine fortjenester end ved 

sin myndighed som hærfører, blev nu enstemmig af hele hæren udråbt til Augustus; men han skændte på soldaterne for 

deres letsindighed og forsikrede højt og dyrt, at han hverken håbede eller ønskede at opnå noget sådant. For at øge hærens 

glæde over det heldige udfald på slaget, lod han i en højtidelig forsamling alle fangerne og særskilt Knodomarius kalde frem 

for sig. Den sidste gjorde først en dyb bøjning, kastede sig derpå ydmygt til jorden og bad på sit folks sprog om nåde; han fik 

også opfordring til at være ved godt mod. Få dage efter blev han ført til kejserens hof og derfra til Rom, hvor han i de 

fremmede soldaters lejr, som ligger på den cæliske høj, døde af sovesyge. 

Så heldig nu end Julianus havde været i dette og lignende tilfælde, var der dog fremdeles dem ved Konstantius’s hof, der 

bagvaskede ham, for at de således selv kunne indsmigre sig hos kejseren; spottende kaldte de ham sejrsmanden, fordi han, 

rigtignok i al beskedenhed, plejede at ledsage sine befalinger som hærfører med en omtale af sin sejr over germanerne. 

Med de mest overdrevne og ugrundede lovtaler, hvorigennem praleriet tydelig skinnede, æggede de efter sædvane endnu 

mere kejseren, som alt i sig selv var tilbøjelig nok til hovmod, idet de indbildte ham, at alt, hvad der skede på den ganske 

jordens kreds, måtte tilskrives hans lykkelige ledelse. Han blev da også så opblæst ved disse deres smigreres stortalenhed, 

at han både dengang og siden udstedte kundgørelser, hvori han overmodig nok løj sig til en hel del bedrifter; om han så 

aldrig havde været tilstede ved vedkommende lejlighed, skrev han dog gentagne gange, at han ganske alene havde kæmpet 

og sejret og hævet op fra jorden fremmede folkeslags konger, der knælede for ham; om han f. eks. netop opholdt sig i 

Italien, og en af hans hærførere havde kæmpet tappert mod perserne, så blev der dog i den vidtløftige beretning om 

kampen ikke talt et ord om hærføreren, men kejseren sendte på provinsernes bekostning laurbæromvundne breve afsted 

og fortalte med ærgerligt praleri, at han selv havde kæmpet i de første rækker. Man finder desuden også i de offentlige 

arkiver kundgørelser af ham, hvori han ikke lader det mangle på store ord og lovtaler over sig selv. Dengang der blev 

kæmpet ved Argentoratum, var han 40 dagsrejser borte, og dog påstår han falskelig under skildringen af kampen, at han 

opstillede hæren i slaglinje, at han stod i forreste række, at han slog barbarerne hovedkulds på flugt og at det var til ham, 

Knodomarius blev bragt som fange. Ja, hvad der er endnu skændigere, ikke et ord taler han om Julianus’s glimrende 

gerninger, som han gerne aldeles havde begravet i mørket, hvis ikke rygtet nu engang forstod den kunst at tie med 

bedrifter, om der end er nok så mange, som søger at stille dem i skyggen. 

Syttende bog. 

1. Julianus går over Rhinen og hærger i alamanernes land, istandsætter Trajanus’s fæstningsværk og indrømmer fjenderne 

fred på 10 måneder - 2. Frankere hærger i Gallien og bemægtiger sig to skanser; Julianus belejrer dem her og tvinger dem til 

overgivelse - 3. Julianus søger at lette gallernes tunge skattebyrder - 4. På Konstantius’s bud opstilles en ægyptisk obelisk på 

den store Rendebane i Rom. Om obelisker og hieroglyffer - 5. Konstantius og Perserkongen Sapor underhandler forgæves 

med hinanden om fred ved breve og sendemænd - 6. Det alamanniske folk jutungerne hærger i Rætien, men bliver slået - 7. 

Nikomedia ødelægges af jordskælv - 8. Det frankiske folk salierne overgiver sig til Julianus, som derpå slår komaverne og 

giver dem fred - 9. Julianus istandsætter tre ødelagte skanser ved floden Mosa; uroligheder blandt hans soldater på grund af 

hungersnød - 10. Alamannerkongerne Suomarius og Hortarius udleverer sine fanger og får fred af Julianus - 11. Spotterierne 

og bagvaskelserne mod Julianus ved Konstantius’s hof - 12. Konstantius tvinger sarmaterne og kvaderne, der har gjort 

indfald i Pannonien og Møsien, til at give gidsler og udlevere sine fanger; de landflygtige sarmater giver han deres forrige 

bopæle igen og sætter en konge over dem - 13. Konstantius tilføjer limiganterne et stort nederlag og tvinger dem til at 



forlade deres bopæle. Hans tale til sine soldater - 14. De romerske sendemænd til Perserkongen vender tilbage med 

uforrettet sag, da Sapor gør fordring på Armenien og Mesopotamien – år357 og 358. 

*** 

Efter det udfald, den brogede række hændelser, således havde fået, som vi ovenfor har skildret, var den heltemodige unge 

mand atter blevet tryg, nu da efter kampen ved Argentoratum Rhinen atter strømmede fredelig: dog var han bange for, at 

fæle rovfugle skulle fortære de faldnes lig, og bød derfor, at de alle uden forskel skulle jordfæstes. Derpå affærdigede han 

de sendemænd, der, som ovenfor nævnt, før kampen var kommet til ham med deres overmodige tilbud, og vendte så 

tilbage til Tres Tabernæ. Herfra lod han byttet tilligemed alle fangerne føre til Mediomatrici (Mets) for at opbevares der, 

indtil han kom tilbage; selv tænkte han at drage til Mogontiakus (Maints), slå en bro over floden og gå over, for også at 

opsøge barbarerne i deres eget land, nu da han ikke havde ladet en eneste af dem blive tilbage indenfor vore landemærker. 

En tid lang blev han hindret i denne plan ved hærens modstand, men ved sine veltalende og venlige forestillinger vandt han 

den snart for sit forehavende. Ved de prøver, den havde fået på hans dygtighed, var jo også soldaternes kærlighed til ham 

blevet så meget varmere, de havde deri en så meget stærkere spore til villigt at følge den mand, som tog del i alle deres 

farer, den højt ansete hærfører, der, som det klart nok lå for dagen, var vant til at lægge større hyrder på sig selv end på 

soldaterne. Snart kom man til det ovennævnte sted, slog bro over floden og rykkede ind i fjendernes land. Barbarerne blev 

aldeles overraskede over den fare, som brød løs over dem, thi netop nu, da de nød den mest fuldstændige ro, havde de 

allermindst ventet at blive forstyrrede; men midt i deres angst var de dog så kloge, at de kunne slutte fra deres landsmænds 

ødelæggelse til den ulykkelige skæbne, som forestod dem selv, og derfor lod de, som de ville have fred, men kun for at 

undgå den første heftige storm, skikkede de sendemænd afsted og forsikrede med hykkelske ord, at de alle var enige om 

troligt at ville holde den aftale, de havde sluttet. Men hvad det nu end var, som faldt dem ind eller gav anledningen til det, 

nok er det, de skiftede sind, bragte i største hast hjælpetropper sammen og ville have indviklet vore i en yderst heftig kamp, 

hvis disse ikke straks havde rømmet, deres land. Så snart Cæsar kom på det rene med disse forhold, så han var sikker på, 

han forstod sammenhængen, indskibede han ved nattens frembrud 800 mand på små, hurtigsejlende fartøjer med det 

pålæg, at de i største hast skulle ro op og ned ad floden og derpå stige i land og med ild og sværd ødelægge alt, som de 

kunne få fat på. Således var planen, da barbarerne straks solen gik op, viste sig på fjeldtoppene; fulde af mod rykkede 

soldaterne op på højderne, hvor man rigtignok ikke fandt nogen, da fjenderne havde mærket, at noget sligt var i gære, og 

straks havde trukket sig tilbage; men til gengæld så man i det fjerne store røgskyer, et tegn på, at vore havde trængt ind i 

det fjendtlige land og nu holdt på at hærge det. Dette nedslog aldeles germanernes mod; de forlod de baghold, de havde 

lagt for vore på trange og skovtykke steder, og ilede over floden Mønus (Main) for at hjælpe hustruer og børn. Thi som det 

plejer at gå under sådanne farefulde og skrækindjagende forhold, havde fjenderne, som blev rent forfærdede ved vore 

rytteres angreb på den ene kant, og de soldaters, som kom på skibene, på den anden kant, vistnok med sit gode kendskab 

til egnen hurtig fundet et middel til flugt; men netop ved deres bortgang fik soldaterne frit spillerum og plyndrede nu uden 

skånsel landgårdene, rige som de var på kvæg og afgrøde. Også folkene blev trukne ud af sine boliger og ført bort som 

fanger, og alle de med stor omhyggelighed og efter romersk skik opførte bygninger blev stukne i brand og opbrændte. Ti 

tusind skridt omtrent var Cæsar trængt frem, da han kom i nærheden af en umådelig, mørk skov. Her blev han længe 

stående i uvished, da han af en overløber havde fået at vide, at i underjordiske huler og i en mængde hinanden krydsende 

grave lå der skjult store skarer af fjender, som blot lurede på en gunstig lejlighed til at bryde frem. Alligevel rykkede alle 

vore modig på, men fandt vejene spærrede ved forhugninger af ege-, aske- og stærke furustammer. De trak sig derfor 

forsigtig tilbage, men opdagede snart til sin store ærgrelse, at det ikke var muligt at komme længere frem uden ad lange og 

stejle omveje. Men høstjævndøgn var allerede forbi og sneen, som i disse egne falder i stor mængde, dækkede både fjelde 

og marker. Kulden var derfor allerede streng, og man ville slet intet vinde, men tværtimod udsætte sig for den yderste fare, 

hvis man under disse forhold ville rykke længere frem. Derfor tog man fat på et andet arbejde, som nok fortjener at 

omtales. Man benyttede nemlig tiden, så længe man ikke behøvede at frygte for modstand, til i største skynding med stor 

iver at sætte istand igen det fæstningsværk, som Trajanus havde anlagt i alamannernes land og opkaldt efter sig, men som 

fjenderne for nogen tid siden havde ødelagt; dér blev nu lagt så meget mandskab, som omstændighederne krævede, og 

midt inde i barbarernes land samlede man levnedsmidler der. Fjenderne vurdere godt, at det var til deres fordærvelse, man 



drev med en sådan ilfærdighed på dette værk, og dets fuldførelse satte dem derfor i en sådan skræk, at de skyndsomt 

samlede sig og lod ved sendemænd i de ydmygste ordvendinger bede om fred, som også Cæsar gav dem på 10 måneder, 

men først efter at have afskåret dem alle udveje til rænker og i den anledning fremført for dem en hel del sandsynlige 

grunde; men hvad han rigtignok, klog som han var, mest tænkte på, var, at denne fæstning, som han mod sin forventning 

således uden nogen som helst hindring havde erhvervet sig, måtte forsynes med kastemaskiner og andre redskaber til 

forsvar. På dette tilsagn om fred kom nu de tre trodsigste af de konger, som havde sendt hjælp til dem, der var blevet 

overvundne ved Argentoratum, og havde nu endelig for første gang fået skræk i livet. I udtryk, som hos dem plejede at 

bruges ved sådanne lejligheder, gjorde de ed på, at de ikke skulle volde nogen uro, men holde aftalen lige til den dag, vi 

efter vort eget ønske havde fastsat, ikke angribe fæstningen og på sine egne skuldre bringe levnedsmidler til den, når 

besætningen lod dem vide, at den trængte dertil. Begge ting opfyldte de samvittighedsfuldt, om det end rigtignok kun var 

frygten, der hindrede dem i at bryde deres ord. 

Over denne mærkelige krig, der vel kan sammenlignes med de puniske og teutoniske, og som tillige udkæmpedes med et så 

højst ubetydeligt tab for romerne, lagde Julianus i følelsen af sit held sin glæde åbenlydt for dagen; og man kunne gerne 

have troet på, hvad hans avindsmænd (bitterhed) foregav, at det var derfor, han overalt havde vist sig så tapper, fordi han 

hellere ville falde med ære på valgpladsen, end, som de håbede, dø en misdæders død ligesom hans broder Gallus, hvis han 

ikke altid var blevet sig selv lig og ligesåvel efter som før Konstantius’s død havde udmærket sig ved heltegerninger. 

2. Da nu alt var blevet fast ordnet her, så godt forholdene tillod det, vendte han tilbage til vinterkvarteret, men fandt også 

her en efterslæt af bryderi, således som jeg nu skal fortælle. Rytterhøvdingen Severus havde på sit togt til Remi (Rheims) 

over Agrippina (Køln)  og Juliakum (Julich) stødt på stærke afdelinger frankiske lette tropper, som det siden viste sig, en 600 

mand i tallet, der holdt på at plyndre de byer, som var uden besætning. Denne skurkestreg havde de fået mod til ved den 

gunstige omstændighed, at Cæsar var optaget i det indre af alamannernes land, så de nu troede, de uden modstand kunne 

belæsse sig med fedt bytte. Men da hans hær nu kom dragende hjemover igen, var de blevet bange og havde bemægtiget 

sig to skanser, som i lang tid havde stået tomme, for dér at søge beskyttelse så godt som muligt. Julianus blev ubehagelig 

berørt af denne uventede hændelse og forstod godt, hvad det ville føre til, hvis han drog forbi uden at angribe dem. Han 

beholdt derfor noget mandskab hos sig og begyndte at belejre skanserne, som ligger lige ved floden Mosa (Maas). Men i 54 

dage, og det ovenikøbet i månederne december og januar, trak belejringen ud, fordi de stivsindede barbarer værgede sig 

med en ganske utrolig hårdnakkethed. Da blev Cæsar, som altid havde øjnene med sig, bange for, at barbarerne skulle 

benytte sig af mørket, når det en nat ikke var måneskin, og gå over den tilfrosne flod; derfor lod han daglig fra solens 

nedgang til det blev dag igen soldaterne fare op og ned ad floden på vagtskibe, for at isskorpen på denne måde skulle 

sønderbrydes, så ingen ville have let for at slippe bort på nogen kant. Dette middel virkede; udmattede af sult, nattevågen 

og den højeste grad af fortvivlelse, overgav fjenderne sig frivillig og blev straks sendte til Augustus's hof. Imidlertid havde en 

skare frankere givet sig på vej for at fri dem for faren, men da de fik at vide, at deres landsmænd var taget tilfange og førte 

bort, opgav de al videre fremrykning og drog hjem igen. Cæsar begav sig efter at have fuldført dette til Parisii for at tilbringe 

vinteren der. 

3. Da man imidlertid havde al grund til at være bange for, at størstedelen af disse folkeslag ville slutte sig sammen med 

forstærket magt, kunne en så sindig hærfører som Julianus ikke andet end føle sig urolig ved tanken på, hvor usikker dog 

altid krigslykken er. Men så fuld af forretninger og så kort end våbenstilstanden var, gav han sig dog tid til at tænke på de 

galliske grundejeres trykkede stilling, og i den tanke, at han måske kunne hjælpe på denne, lod han sig skatteregnskaberne 

forelægge til undersøgelse. Den prætoriske præfekt Florentius, der efter eget sigende havde sat sig nøje ind i sagerne, 

forsikrede nu, at den nedgang, som der var i kopskatten, måtte man erstatte ved nye pålæg; men Cæsar, som kendte til den 

slags kunster, erklærede, at han hellere ville miste sit liv end lade noget sådant ske. Han vidste nemlig godt, at de ulægelige 

sår efter sådanne pengeopkrævninger eller rettere sagt pengeudplyndringer oftere havde styrtet provinserne i den yderste 

nød; vi skal længere nede se, hvorledes denne ting i bund og grund ødelagde Illyrikum. Den prætoriske præfekt skreg nu 

rigtignok over sig, at han ikke på nogen måde ville finde sig i på engang at blive gjort til en uredelig mand, han, hvem 

Augustus havde betroet overopsynet med hele denne sag; men Julianus beroligede ham ganske stilfærdig ved nøjagtig og 



overensstemmende med sandheden at godtgøre for ham med tal, at kopskatten, som den nu var, ikke blot ville strække til 

for at forsyne hæren med alt fornødent, men også give et overskud. Da der ikke desto mindre længere tid efter blev 

overrakt ham et forslag til forøgelse af skatten, kunne han ikke bringe det over sit hjerte at læse det og endnu mindre 

underskrive det, men han kastede det fra sig. Han fik rigtignok efter en indberetning af præfekten et brev fra kejseren om, 

at han ikke måtte gå så smålig til værks, at det kom til at se ud, som om man ikke stolede på Florentius’s ærlighed; men han 

svarede tilbage, at man måtte være glad til, om den fra alle kanter udplyndrede provinsboer blot kunne betale, hvad han 

plejede; det ville være meningsløst at kræve højere afgifter, som man ikke engang under trussel om døden ville kunne 

afpresse de stakkels folk. Således førte da ligesåvel dengang som siden denne ene mands fasthed med sig, at ingen vovede 

at forsøge på at presse mere ud af gallerne end det, de plejede at betale. Ligeså havde Cæsar, hvad man før aldrig havde 

haft noget eksempel på, ved sine bønner sat igennem hos en prætorisk præfekt, at forvaltningen af det andet Belgien, der 

var pint og plaget på så mangfoldige måder, blev overdraget til ham, og dertil på det vilkår, at hverken nogen af præfektens 

eller landshøvdingens underordnede skulle tvinge nogen med magt til at betale skat. Denne velgerning havde også den 

gode følge for alle, som han havde taget i sin beskyttelse, at de uden at blive krævede betalte hvad de var pligtige til før den 

fastsatte tid. 

4. Medens begyndelsen således blev gjort til at forbedre Galliens forhold, oprejste man i Rom, hvor Orfitus endnu for anden 

gang var bypræfekt, en obelisk på den Store Rendebane. Denne vil jeg nu, da det netop er stedet til det, give nogle få 

oplysninger om. Allerede i de længst henfarne tider fandtes der en by, der var ligeså navnkundig ved sine mures anselige 

omfang som ved sine hundrede porte; derfor kaldte dens grundlæggere den også Teben med de hundrede porte, og endnu 

fører det omliggende land navnet Tebais efter den. (Teben: i Over-Ægypten; se Homers Iliade). Denne by blev på den tid 

Kartago begyndte at hæve sig, pludselig overfaldet; og ødelagt af pøniske hærførere; siden blev den bygget op igen, men 

atter angrebet af hin perserkonge, der hele sit liv igennem var et havesygt og grusomt menneske, den berygtede Kambyses, 

ved hans indfald i Ægypten; denne mand slæbte bort med sig byens herlige kostbarheder uden engang at skåne gudernes 

tempelgaver. Men så hændte det ham også, medens han foer omkring blandt sit røverpak, at han viklede sig ind i sin vide 

kappe og snublede; ved det pludselige fald fløj hans dolk, som han bar fæstet til sin højre side, ud af skeden og tilføjede 

ham et sår, som han nær var død af. Længe efter udsugede Kornelius Gallus, der under Oktavianus’s styrelse var 

landshøvding over Ægypten, landet ved en mængde underslæb, og da han efter sin tilbagekomst blev draget til ansvar for 

sine tyverier og sin udplyndring af provinsen, stødte han sig sit sværd i brystet af frygt for den heftig forbitrede adel,(Note 

89) som kejseren havde overdraget sagen til undersøgelse. Hvis jeg ikke tager fejl, er denne mand den samme som digteren 

Gallus, hvem Vergilius i slutningen af sit hyrdedigt besynger i mildt klagende toner. 

I denne by har vi foruden store vandbeholdere og forskellige kæmpeværker, der forestiller ægyptiske guder, også set flere 

obelisker, hvoraf nogle lå sønderbrudte på jorden. Stenene til disse havde de gamle konger, stolte over deres 

undertvingelse af folkeslag eller det lykkelige udfald på deres regeringsforetagender, ladet hugge ud af bjergenes indre, 

dem de endog undersøgte hos de fjerneste beboere af jorden, og havde til vidne om deres fromme taknemlighed opstillet 

dem til ære for de himmelske guder. En obelisk er forøvrigt en meget hård sten, som jævnt hæver sig til en betydelig højde, 

omtrent af skikkelse som Svingsøjlen på Rendebanen (Note 90), og da den skal forestille en solstråle, er den firkantet og 

bliver lidt efter lidt mindre i omfang, så den til sidst slutter med en ikke betydelig endeflade, og hele stenen er glattet af 

kunstnerhånd. De utallige tegn og figurer, som man overalt ser indhugget på den, og som kaldes hieroglyffer, viser ved sit 

gammeldags udseende, at her har man begyndelsen til menneskelig visdom. Ved indgravning af de mest forskellige billeder 

af fugle og andre dyr, også fra fremmede verdensdele, ville man bringe mindet om mærkelige hændelser ud i videre kredse 

og ned til kommende tider, og de var således tegn på løfter, som kongerne enten havde gjort eller virkelig opfyldt. Medens 

man nu om stunder har en bestemt række bogstaver, som er let at huske, og hvorved menneskeånden kan udtrykke alle 

sine tanker, så var de gamle Ægypteres måde at udtrykke sig på ganske forskellig; hvert enkelt bogstav betegnede nemlig 

hos dem enkelte navne og ord, ja stundom hele sætninger. For at man bedre skal forstå dette, vil jeg anføre et par 

eksempler. Ved en grib udtrykte de ordet natur, fordi naturforskernes undersøgelser har godtgjort, at der ikke findes 

hanner blandt disse dyr; og under billedet af en bi, som laver honning, fremstillede de en konge, så de ved dette tegn ville 



antyde, at en konge ved siden af at vise venlighed også må have en brod. Og som det er med disse to tegn, er det også med 

mange, andre. 

Efter sædvane puslede nu Konstantius's smigrere af al magt til hans indbildskhed og forsnakkede ham uophørlig, at dengang 

kejser Oktavianus førte to obelisker over fra den ægyptiske stad Heliopolis - de to, hvoraf den ene står opstillet i den Store 

Rendebane, den anden på Marsmarken - havde han af frygt for de mange vanskeligheder, dens størrelse ville volde, ikke 

vovet at røre ved eller flytte fra sin plads denne, som her tales om, og som først i den nyere tid er ført over. Men dertil vil 

jeg bemærke for deres skyld, som endnu ikke véd det, at når den omtalte kejser førte de to andre over, men lod denne 

urørt, da var grunden den, at den særskilt var indviet som tempelgave til solguden, og at den stod i forgården til et storartet 

tempel, som man ikke vel kunne lægge hånd på, hvor den ragede frem som kronen for alle de andre. Men det brød 

Konstantinus sig lidet om; han lod kæmpeværket bryde af dets fodstykke, idet han, og det med rette, ikke troede at træde 

ærbødigheden for guden for nær, når han tog dette vidunder bort fra det enkelte tempel for at opstille det som en 

helligdom i Rom, det vil sige hele verdens tempel. Imidlertid lod han det ligge en lang tid, indtil man havde truffet de 

nødvendige forholdsregler til at bringe det afsted. Da blev det gennem Nilens flodseng bragt til Aleksandria, hvor der så blev 

bygget et skib, hvis mage i størrelse man før ikke havde set, og som måtte drives afsted af tre hundrede rorskarle. Men 

netop som alt således var forberedt, døde kejseren, og da kølnede iveren, indtil obelisken endelig nu langt om længe blev 

indskibet og ført afsted over havet og Tiberens bølger, der ligesom ængstede sig for, at den kulde have vanskelighed ved at 

bringe denne gave, som den næsten ukendte Nil havde sendt den, i god behold over sine farlige hvirvler indenfor de mure, 

som nu skulle beskytte den. Til sidst blev den afleveret i Aleksanders landsby, der ligger 3000 skridt fra hovedstaden. Her 

blev den lagt på slæder og langsomt trukket gennem den Estiensiske Port og over fiskedammen ind i den Store Rendebane. 

Nu stod det da blot igen at stille den op, men dette var man bange for kun med nød og næppe, ja måske slet ikke lod sig 

gøre. Imidlertidig rejste man høje, lodrette bjælker i en sådan mængde, at man kunne tro, det var en skov af maskiner, man 

så, til disse blev fæstet lange tykke tove, der lig sammenviklede tråde i en væv skjulte himmelen som med tæt slør; til disse 

bandt man fast den med bemalede klippeblok, trak den lidt efter lidt gennem det tomme luftsrum op i vejret, hvor den 

længe svævede, indtil den blev sænket ned midt på Rendebanen ved hjælp af vinder; sådanne som man bruger i møller, og 

som blev sat i bevægelse af mange tusinde menneskehænder. Ovenpå den blev sat en forgyldt kobberkugle, men da denne 

kort efter blev ramt af en lynstråle og derfor måtte tages ned igen, blev den erstattet med et billede, ligeledes af kobber og 

forgyldt, der forestillede en fakkel, som kastede mængder af stråler til alle sider. I de følgende tider kom endnu flere 

obelisker, hvoraf den ene står i Vatikanet, den anden i Sallustius´s haver, de to andre på Augustus´s gravsted. Hertil vil jeg 

endnu føje indskriften på den gamle obelisk, der står i Rendebanen, i den græske oversættelse, Hermapion har givet den: 

(Hermapion levede sandsynligvis på, kejser Augustus’s tid, men er ellers ukendt). Begyndelsen er på sydsiden, hvor der står 

på første række:” Helios hilser kong Ramestes. Dig har jeg givet at herske med glæde over den hele jord, du, som Helios 

elsker. Mægtige Apollon, sandhedens ven, Herons søn, jordens gudfødte skaber, som Helios har udvalgt, du Ares’s stærke 

konge Ramestes, som hele jorden er underdanig, du, som er begavet med mod og selvtillid. Kong Ramestes, Helios’s 

eviglevende søn. (Helios: solen, solguden. - Den øvrige del af den lange indskrift er næsten ordlydende lig denne første del, 

hvorfor vi springer den over, så meget mere som også Ammian selv til sidst ender med et osv.) 

5. Medens man nu under Datianus’s og Cerealis’s konsulat omhyggelig indrettede alting på det bedste i Gallien, og den 

skræk, de svundne tildragelser havde indjaget barbarerne, gjorde alle senere strejftog fra deres side virkningsløse, opholdt 

Perserkongen sig endnu i de fjerneste egne af sit rige og havde allerede sluttet fred og forbund med de vilde krigerfolk 

kioniterne og gelanerne. Han stod netop i færd med at vende hjem, da han fik et brev fra Tampsapor, som skrev til ham, at 

den romerske kejser bad om fred. I den fejlagtige mening, at man kun havde gjort et sådant skridt i følelsen af rigets 

svaghed, har han hovedet endnu højere, og så god klang ordet fred end havde i hans øren, satte han dog alt andet end 

indbydende betingelser for den. Han sendte nemlig en mand ved navn Narsevs afsted til Konstantius med gaver og et brev, 

hvori han i hver linje viste sig sin medfødte overmod tro; det skal have lydt omtrent som følger: „Jeg Sapor, kongernes 

konge, stjernernes jævning, solens og månens broder, sender min broder Cæsar Konstantius hilsen og gode ønsker. Med 

glæde ser jeg, at du endelig engang er kommet ind på den rette vej igen, at du har ladet dig lede af mådeholdets uhildede 

advarsler og taget ved erfaringens lære, om de store ulykker, egensindig attrå efter andres ejendom ofte har voldet. Fordi 



nu sandhedens sprog må være frit og ubundet, og det sømmer sig for en så høj stilling som en fyrstes at sige ligeud, hvad 

man mener, så vil jeg i korthed fremsætte min vilje, så meget mere som jeg mindes oftere at have udviklet, hvad jeg nu vil 

sige. At mine forfædre herskede lige til floden Strymon og Makedoniens grænser (Strymon: Makedoniens grænseflod i øst), 

det vidner også eders gamle historie; følgelig har jeg ret til at kræve dette tilbage - det være sagt uden al fordringsfuld 

selvros - jeg, som i glans og en række fremragende egenskaber står over de gamle konger. Men overalt og alle vegne er 

retten mig dyrebar; den har jeg klynget mig til lige fra min tidligste ungdom og aldrig tilladt mig noget, som jeg kunne 

komme til at angre. Derfor er det en pligt for mig at vinde Armenien og Mesopotamien tilbage, som ved svig og rænker blev 

revet fra min bedstefader. Den anskuelse vil aldrig blive godkendt af os, som i eders overmod vil skaffe hævd og gyldighed, 

at ethvert heldigt udfald af en krig er at prise, uden at det gør nogen forskel, om det er manddom eller svigefuld list, det 

skyldes. Kort sagt, hvis du vil følge mit ærlige og uegennyttige råd, så bryd dig ikke om en liden landstrækning, som altid har 

givet anledning til ærgrelse og blodsudgydelse, for at du i ro kan herske over alt det øvrige. Vær fornuftig og husk på, at 

også lægekunstens mestre undertiden brænder og skærer og sætter hele legemsdele af, for at man kan gøre uforstyrret 

brug af alle de øvrige; ja, så gør jo ofte selv dyrene; så snart de mærker, hvorfor det især er, man søger at fange dem, skiller 

de sig frivillig ved dette for siden at kunne leve uden frygt. I ethvert tilfælde erklærer jeg herved ligeud, at hvis disse mine 

sendemænd kommer tilbage med uforrettet sag, har jeg i sinde efter vinterens ro, rustet med hele min magt, i størst mulige 

hast at drage ud mod dig, og mit håb om et heldigt udfald grunder jeg da på min lykke og de billige forslag, jeg her har 

fremsat.“ 

Dette brevs indhold blev længe overvejet, indtil det endelig med åben pande, som man siger, og med stor sindighed blev 

besvaret på følgende måde: „Jeg, sejrherre til lands og vands, Konstantius, rigets bestandige hersker, sender min broder, 

kong Sapor, hilsen og gode ønsker. Dit velgående glæder jeg mig over med det vennesind, du vil finde hos mig, såfremt du 

selv måtte ønske dét; men din umættelige begærlighed, som bestandig griber videre om sig, må jeg alvorlig dadle. Du 

fordrer Mesopotamien som din ejendom og dertil også Armenien og råder til at skære enkelte lemmer af det sunde legeme 

for at sikre dets velbefindende for fremtiden; men dette er et forslag, som man hellere straks må vise fra sig end på nogen 

som helst måde støtte ved en indrømmelse. Hør derfor sandheden, og det ikke skjult bag udflugter, men klar og tydelig, en 

sådan sandhed, som ikke lader sig skræmme ved nogen slags tomme trusler. Min prætoriske præfekt har i den mening, at 

det ville være en samfundsgavnlig gerning, uden i forvejen at spørge mig indledet underhandlinger om fred med din 

hærfører ved hjælp af nogle aldeles ubetydelige mennesker. En sådan fred er vi ikke i og for sig imod og har ikke i sinde at 

afslå den; kun må den være sømmelig og ikke krænke vor ære eller gøre noget skår i vor selvagtelse og vor fyrstelige 

højhed. Thi det ville jo dog være urimeligt og ufornuftigt nu, da de ytringer af bitterhed, som i så mange måder har krænket 

og skadet os, er forstummede som en følge af vore mange storværker, nu da voldsherrerne er styrtede og hele det 

romerske rige bøjer sig for os, at opgive det, som vi længe bevarede ukrænket, dengang vi kun var indskrænkede til Østens 

lande.(Note 91). Så gid man da engang ville holde op med disse skræmmebilleder, som man den ene gang efter den anden 

kommer med til os; man kan jo dog ikke tvivle om, at det ikke var af fejhed, men af mådehold, at vi stundom hellere 

forsvarede os, end vi ville være den angribende del, og at vi, så ofte vi bliver angrebne, forsvarer med den godhjertede 

beskytters tapre mod det, som vort er; thi det véd vi af egen erfaring, og det siger også historien os, at engang imellem kan 

der i et enkelt slag have været en mindre sikker holdning på romersk side, men udfaldet af krigen i sin helhed har derimod 

aldrig været til vor skade.“ 

Sendemændene blev da altså sendte hjem igen med uforrettet sag; thi noget andet svar kunne man jo umulig give kongens 

urimelige fordringer. Efter få dages forløb blev de efterfulgte af landshøvdingen Prosper, tribunen og notaren Spektatus og 

tillige på forslag af Musonianus, af filosofen Evstatius, en sand mester i den kunst at overtale. Disse overbragte breve og 

gaver fra kejseren og skulle bruge alle mulige kunstgreb for at få Sapors rustninger opsatte så længe, at de nordlige 

provinser imidlertid kunne blive bragt i en mere end menneskelig sikker forsvarsstand. 

6. Under disse mislige forhold havde jutungerne, et alamanisk folk på grænsen af Italien, atter glemt den fredspagt, de før 

havde opnået ved sine indstændige bønner; de gjorde et indfald i Rætien og hærgede dette land i den grad, at de mod hvad 

de ellers havde for skik endog gav sig i kast med besætningen i byerne. Barbatio, der i Silvanus’s sted var blevet udnævnt til 



høvedsmand for rytteriet, blev sendt afsted med en stærk troppestyrke for at drive dem tilbage; han var rigtignok alt andet 

end en helt, men havde en så meget mere flydende tunge, hvorved han i den grad forstod at sætte mod i sine soldater, at 

han ved deres hjælp nedhuggede en stor mængde fjender: kun nogle få lod sig skræmme ved den truende fare. så de 

kastede sig på flugt, de undslap med nød og næppe og genså ikke uden tårer og klager deres hjem. I dette slag skal også, 

efter hvad der påstås, den senere konsul Nevita have taget del som høvedsmand for en rytterafdeling og have udmærket sig 

ved sin tapperhed. 

7. I disse dage blev en mængde byer og bjerge i Makedonien, Asien og Pontus rystede af en hel række stød fra forfærdelige 

jordskælv. Blandt virkningerne af disse med al den jammer, de medførte under mangfoldige skikkelser, er det skrækkeligste 

den bityniske hovedstad Nikomedias ødelæggelse, og sandheden tro vil jeg i al korthed give en fremstilling af gangen i dens 

tilintetgørelse. 

Den 24de august ved dagens frembrud trak tykke, sorte skymasser over himlen, som kort før havde været ganske klar, og 

sollyset forsvandt, så man ikke kunne se ting, der lå lige foran eller ved siden af en; i den grad omtågedes blikket og lejrede 

den uhyggelige, mørke nat sig over jorden. Dernæst var det, som om den højeste guddom udslyngede sit dødssvangre lyn 

og jog vindene ud af deres huler; der rejste sig en rasende storm, under hvis vældige stød man kunne høre, hvorledes 

bjergene stønnede og bølgerne tordnede mod strandbredden; efter den fulgte glødende hvirvelvinde, som under et 

frygteligt jordskælv i bund og grund ødelagde byen og dens omgivelser. Og da de fleste huse var byggede på en 

bjergskråning, styrtede det ene over det andet under en forfærdelig larm. Samtidig genlød der fra toppen af fjeldet alle 

slags stemmer af folk, der søgte efter ægtefæller, børn og hvem de ellers var knyttede til ved det nærmeste slægtskabs 

bånd. Endelig efter klokken otte, men endnu længe før den var ni, blev himlen klar igen, men viste da det billede af den 

sørgelige ødelæggelse, som hidtil ikke havde kunnet ses. Nogle var blevet begravet under de ruiner, der styrtede over dem, 

og fandt straks døden under denne vægt. Andre var bedækkede af grus lige til halsen og havde vel endnu kunnet være 

reddede, hvis nogen havde kommet dem til hjælp; men som forholdet nu var, måtte de omkomme af mangel på bistand, 

atter andre hang spiddede på enden af fremragende bjælker; på nogle steder kunne man se hele mængder af mennesker, 

som øjeblikket i forvejen havde været levende, men nu ved et eneste stød lå mellem hverandre som en lighob. På nogle 

huse havde blot gavlen styrtet ned, de, som boede i dem, var blevet ubeskadigede, for til gengæld at omkomme af frygt og 

sult. Til disse hørte Aristænetus, viselandshøvding i den provins, Konstantius nylig havde oprettet og til ære for sin hustru 

Evsebia kaldt Pietas (dvs. fromhed); denne mand døde efter lange kvaler på den nævnte måde. Andre ligger endnu begravet 

under ruinerne, således som de faldt, da sammenstyrtningen traf dem. Nogle, som med kvæstet hoved eller brudte skuldre 

og ben svævede mellem liv og død, råbte efter hjælp til andre, som var i samme tilstand, men fik kun til svar dybe 

forsikringer om, at de intet kunne gøre for dem, og blev liggende forladte. Måske havde den største del af templerne, 

privathusene og menneskene kunnet være reddede, hvis der ikke 50 dage og nætter igennem stadig havde brudt flammer 

ud og fortæret alt brændbart (Resten af kapitlet beskriver en undersøgelse over jordskælvet, som vi udelader).  

8. Under sit vinterophold i Parisii rettede imidlertidig Julianus hele sin opmærksomhed på at komme alamannerne i 

forkøbet; disse havde vistnok endnu ikke forenet sig til én skare, men siden slaget ved Argentoratum var de alle blevet så 

ustyrlige og rasende, at det grænsede til galskab. Imidlertidig måtte han vente på juli måned, da det først er muligt at træffe 

forberedelser til kamp fra Gallien af, og han levede derfor i længere tid i ængstelig spænding; han kunne nemlig ikke rykke 

ud, før i den mildere sommertid sneen og isen var smeltet og han havde fået levnedsmidler tilsendt fra Akvitanien. Men en 

omhyggelig overvejelse overvinder jo næsten altid alle vanskeligheder, og derfor fandt også han efter mange forskellige 

grublerier, at det bedste, han kunne gøre, måtte være ikke at vente på den belejlige årstid, men uformodet overfalde 

barbarerne. Så snart han var kommet på det rene med sig selv om dette, lod han korn for 40 dage af det forråd, som skulle 

bruges i kvartererne, bage til tvebakker, som de almindelig kaldes, for at det kunne holde sig længere; soldaterne bar det 

også villig i denne form. I tillid til, at han ville kunne holde ud med dette forråd, drog han da afsted under ligeså gode 

udsigter som førhen og i det håb, at han i løbet af en fem-seks måneder skulle gøre ende på to påtrængende og nødvendige 

hærtogter. Efter disse forberedelser drog han først mod frankerne, dem, man sædvanligvis kalder de saliske, (De saliske 

frankere boede mellem Maas og Schelde) og som allerede før denne tid havde haft den dristighed at slå sig ned på romersk 



grund ved Toksiandria. (Toksiandria i Holland). Da han ankom til Tungri, (Tungri: Tongern i det belgiske Limburg) traf han en 

skare sendemænd fra de nævnte frankere, som havde tænkt endnu at skulle træffe hærføreren i vinterkvarteret, og som 

kom med forslag om fred på vilkår af, at de som rolige folk skulle have lov til at blive i deres formentlig retmæssige land 

uden at blive angrebet eller foruroligede af nogen. Julianus indlod sig også på en prøvelse af de forslag, disse sendemænd 

kom med, men gjorde fra sin side en del listige modbetingelser, som at han skulle have ret til at blive stående i disse egne, 

til de kom tilbage, og sendte dem så fra sig med gaver. Men aldrig så snart var de rejste, før han hurtigere, end det lader sig 

skildre, fulgte efter dem; sin hærfører Severus lod han drage afsted langs flodbredden, men selv gjorde han et pludseligt 

indfald i hele deres land og bragte skræk og forfærdelse over dem som en lynstråle. Nu begyndte de, i stedet for at gøre 

modstand, at bede for sig, og han troede da også på sin side hellere at burde vise mildhed end strengt at forfølge sin sejr, og 

tog imod deres tilbud om, at de ville overgive sig med gods og børn. På samme måde angreb han komaverne (Komaverne: 

et saksisk folk ved mundingen af Rhinen), der havde dristet sig til et lignende vovestykke som frankerne, og gjorde det med 

samme hurtighed af med dem; nogle huggede han ned, andre tog han trods deres heftige modstand til fange og lagde dem i 

lænker, de øvrige, som opløste sig i den vildeste flugt og flakkede rådvilde omkring, lod han midlertidig få lov til uskadte at 

vende hjem, for ikke at trætte soldaterne med en alt for lang march. Men kort efter kom der sendemænd fra dem, som 

skulle lægge et godt ord ind for dem og tage sig af deres sager på bedste måde, og da nu disse gik så vidt i deres ydmyghed, 

at de for hans øjne kastede sig ned på jorden, gav han dem fred og tilladelse til i sikkerhed at vende hjem igen. 

9. Således gik da alting efter hans ønske; da det nu altid lå ham særdeles på hjerte i alle måder at fremme provinsernes 

velfærd, tænkte han på så godt, det lod sig gøre, at sætte istand igen de tre skanser, som var anlagte i en ret linje langs 

bredderne af floden Mosa, men som allerede for nogen tid siden var blevet ødelagte ved barbarernes hårdnakkede angreb. 

Han lod da for en kort tid alle krigsforetagender ligge og skred straks til værket. For at nu hurtighed kunne sikre udførelsen 

af denne forstandige beslutning, måtte soldaterne tage en del af det brød, hver af dem ved udrykningen fik for sytten dage, 

og lade det blive tilbage i skanserne; hvad der således var gået af håbede han skulle blive erstattet af kornet på komavernes 

marker. Men det gik ganske anderledes. Thi da kornet endnu ikke var modent og soldaterne havde fortæret alt, hvad de 

havde med sig, kunne de ingensteds finde noget at spise, hvorfor de udstødte de heftigste trusler og skældsord mod 

Julianus og kaldte ham en asiatisk pralhans og en græsk nar, som trods al sin indbildte visdom ikke var andet end en simpel 

tosse. Som det altid er tilfældet blandt soldaterne, så var der også her nogle, som særlig var i besiddelse af tungefærdighed, 

og disse gav nu sin harme luft på mange forskellige måder. Hvor er det dog, man slæber os hen? sagde de således; nu er det 

jo dog alligevel forbi med alt håb om, at det kan blive bedre. Har vi ikke allerede måttet døje de skrækkeligste lidelser i sne 

og bidende kulde, for en ulykke, skål vi oven i købet nu, da vi holder på at give fjenden hans sidste rest, omkomme af en så 

elendig dødsmåde som sult? Det er ingenlunde for at vække oprør, vi taler således, nej, det forsikrer vi højt og dyrt, vi taler 

kun for vort liv, og heller ikke forlanger vi guld eller sølv, uagtet vi nu i lang tid hverken har fået lov til at se eller røre ved 

noget sådant; man har jo nægtet os det så strengt, som om vi var forbrydere, der havde underkastet os alle disse farer og 

anstrengelser ikke for, men mod fædrelandet. Disse klager var i virkeligheden også alt andet end ugrundede. Thi under den 

lange række lykkelige foretagender, som så ofte vekslede med de mest betænkelige tilstande, havde soldaterne efter al 

deres sved og møje i de galliske krige ikke fået nogen pengegave, ja ikke engang sold lige fra den tid, Julianus kom til disse 

egne, dels fordi han selv ikke havde noget at give dem, dels fordi Konstantius ikke tillod ham at gøre de sædvanlige 

udbetalinger. Og at dette mere havde sin grund i ondskabsfulde hensigter end i kniberi, det viste sig deraf, at da engang en 

simpel soldat efter skik og brug bad Cæsar om en liden gave, for at han kunne tage sit skæg af, og denne gav ham en 

ubetydelighed, måtte han høre de mest krænkende grovheder derfor af den daværende notar Gaudentius, som allerede 

længe havde opholdt sig i Gallien for at holde øje med hans handlinger, den samme mand, han siden lod henrette, som det 

skal fortælles om på sit sted. 

10. Imidlertid fik han ved alskens venlige forestillinger oprøret dæmpet og slog nu en skibsbro over Rhinen, gik over floden 

og stod allerede på alamannisk grund; men da blev hans rytterfører Severus, der ellers altid havde været så modig og 

virksom en kriger, pludselig aldeles slap og sløv. Han, som så ofte havde opmuntret hele hære såvelsom enkelte mænd til at 

gå tappert på, viste nu en aldeles foragtelig og fej uvilje mod al kamp: måske det var i bange forudfølelsen ad deres nære 

død, på samme måde som der fortælles i de tagetiske bøger (Note 92), at folk, som snart skal rammes af lynet, bliver så 



sløve, at de ikke kan høre torden, ja ikke engang endnu stærkere lyd. Selv marchen drev han mod sædvane så efterladende, 

at han truede vejviserne, som gik raskt i forvejen, med død og undergang, hvis de ikke alle som én forsikrede, at de var 

aldeles ukendte med egnen. Dette eftertrykkelige forbud gjorde dem så forskrækkede, at de siden ikke kom af flækken. 

Midt under denne nølen kom dog ganske uventet alamannerkongen Suomarius med et følge, og i stedet for som før at vise 

trodsighed og en ubændig lyst til at skade romerne, anså han det nu for en fordel, han næppe kunne gøre sig håb om, hvis 

han måtte få lov til at beholde det, som hans var. Da nu hans mine og hele hans fremtræden tydelig viste, hvor ydmyg han 

var, lod man ham komme nærmere og bad ham være rolig og ved godt mod; han kastede sig da på knæ og bønfaldt uden 

noget forbehold om fred. Den fik han også med tilgivelse for alt, hvad der var sket, men dog på det vilkår, at han skulle give 

de romerske fanger tilbage og forsyne soldaterne med levnedsmidler, så ofte det var nødvendigt; desuden skulle han som 

enhver anden almindelig mand, der påtog sig sådanne leveringer, få kvitteringer for det, han bragte, og viste han ikke disse 

frem til rette tid, måtte han være forberedt på, at man atter greb til de samme strenge forholdsregler mod ham. 

Ligeså ypperlig som dette var ordnet, ligeså samvittighedsfuldt blev det udført. Nu måtte man vende sig til en egn, der 

tilhørte en anden konge, ved navn Hortar; da man til dette foretagende ikke syntes at mangle andet end førere, bød Cæsar 

skjoldbærernes tribun Nestika og Karietto, en udmærket tapper mand, at gøre sig al mulig umage for at få fat på en fange; 

snart blev også en ung alamanner grebet og ført frem for ham, og denne lovede nu at vise dem vejen på det vilkår, at han 

måtte beholde livet. Alamanneren gik da i spidsen, og hæren fulgte efter, men blev snart hindret i at komme videre ved en 

forhugning af høje træer. Imidlertid kom man dog endelig ad lange og bugtede omveje til målet, men da var alle soldaterne 

så rasende, at de brændte markerne, røvede kvæg og mennesker og huggede uden skånsel alle ned, som gjorde modstand. 

Over alle disse ulykker blev kongen ude af sig selv; han så for sine øjne mængder af legioner og sine landsbyer i aske og 

måtte forstå, at han nu stod på nippet til at miste alt; da kom også han og bad om nåde, aflagde ed på at skulle gøre alt, 

hvad man bad ham, og lovede at give alle fangerne tilbage; dette holdt man nemlig strengt på. Imidlertid beholdt han de 

fleste og udleverede kun nogle få. Da Julianus kom undervejr med dette, blev han grebet af velgrundet harme; så snart 

kongen kom for efter skik og brug at modtage gaver, lod han gribe fire af hans ledsagere, som stod i høj agt hos ham for de 

tjenester og den troskab, de havde vist ham, og slap dem ikke løs igen, for alle fangerne var komet tilbage. Derpå blev han 

indbudt til en samtale med Cæsar, hilste ham ærbødig med et frygtsomt blik, følte sig påny ydmyget ved synet af sejrherren 

og måtte gå ind på det hårde vilkår at skulle skaffe vogne og bygningsemner af sine egne og sine undersåtters midler; det 

var jo nemlig nu i sin gode orden, at man efter så mange lykkelige hændelser også ville bygge op igen de byer, som 

barbarerne voldelig havde ødelagt. Dette lovede han og forsikrede at ville bøde for det med sit liv, hvis han i denne sag 

gjorde sig skyldig i nogen troløshed; derpå fik han lov til at vende hjem igen. At levere levnedsmidler kunne man ikke tvinge 

ham til, således som tilfældet havde været med Suomarius, da hans land var så ødelagt, at han umulig kunne have fundet 

noget at yde. 

Således måtte da disse engang så overmodige konger, som havde været vante til at berige sig med rov fra vore egne, 

endelig ydmygt bøje sin nakke under Romermagtens åg, og som om de havde været fødte og opdragne blandt skatskyldige 

folk, adlød de villig alt, hvad man bød dem. Da værket på denne måde var ført til ende, fordelte Cæsar soldaterne i de 

sædvanlige vagtposter og gik selv tilbage til sit vinterkvarter. 

11. Da efterretningerne om alt dette fra tid til anden kom til Konstantius’s hof - thi Cæsar var nødt til som en anden 

underordnet embedsmand at sende indberetninger til kejseren om alle sine foretagender - var alle de, der gjaldt noget på 

slottet, allerede udlærte smigrere nok til at finde en latterlig side ved alt, selv den bedste udtænkte plan og den heldigst 

udførte handling. Uden ophør kom de med sådanne tåbelige vittigheder, som at „denne gedebuk i menneskeskikkelse gør 

sig kun modbydelig med sine sejre, en hentydning til Julianus’s lange skæg; de kaldte ham en snakkesalig muldvarp, en abe i 

purpurklæder, en græsk skolemester; og som man fornøjer et barn ved at lade ranglen klinge for det, lod de den slags ord i 

mængde skralde for fyrstens øren, og han havde sin fornøjelse af at høre derpå. På denne måde søgte de i de mest 

uforskammede udtryk at stille hans fortjenester i skyggen, angreb ham for ladhed og fejhed og kaldte ham en stuelærd, der 

forstod at udpynte ganske dagligdags handlinger med smukke ord. Julianus var dog ikke den første, hvem dette hændte. Thi 

altid er det tilfældet, at den højeste hæder mest er udsat for avindet, og derfor læser vi jo også om, hvorledes de gamles 



store hærførere ligeledes rammedes af den skæbne, at ondskaben, som ærgrede sig over deres glimrende gerninger, 

pådigtede dem alskens fejl og forbrydelser, selvom man ingen virkelige kunne finde. Således blev Miltiades’s søn Cimon 

beskyldt for umådelighed, den mand, der i nærheden af den pamfyliske flod Evrymedon nedhuggede en utallig skare 

persere og tvang dette folk, som altid havde udmærket sig ved sit overmod, til ydmygt at bede om fred. Ligeledes blev 

Scipio Æmilianus (Note 93) af sine ondskabsfulde medbejlere anklaget for søvnagtighed, han, hvis årvågne virksomhed det 

skyldtes, at de to mægtige byer, som havde sammensvoret sig til Roms undergang, blev jævnede med jorden. På samme 

måde søgte også fjendligtsindede avindssmænd ivrig efter noget at laste Pompejus for, men da de intet kunde finde, kom 

de endelig frem med følgende to latterlige småting: for det første, at han havde vænnet sig til altid at kradse sig i hovedet 

med én finger, og for det andet, at han en tid lang havde slynget et hvidt bind om benet for at skjule en styg byld; den ene 

af disse ting, påstod de, viste tankeløshed, den anden lyst til omvæltninger; thi når man først bar kongeværdighedens 

udmærkelsestegn på sig - så lød den jammerlige bevisgrund, man for løs på ham med - gjorde det ingen forskel, hvad det 

var for en del af legemet, han havde bundet det på; og det var den mand, som mere end nogen anden gavnede sit 

fædreland, såvel ved sin tapperhed som ved sin forsigtighed, således som herlige vidnesbyrd viser. 

På denne tid overtog i Rom Artemius embedet som bypræfekt i stedet for Bassus, efter i nogen tid at have været midlertidig 

ansat; Bassus var nemlig død en naturlig død kort efter at han var blevet udnævnt til bypræfekt. Under hans styrelse 

forekom der enkelte uroligheder og optøjer, men ellers intet, som er værd at nævne. 

12. Kejseren havde imidlertid levet i ro vinteren over i Sirmium, da det ene bud efter det andet bragte ham den ubehagelige 

efterretning, at sarmaterne og kvaderne, der var hinandens naboer, havde samme levevis og samme væbning og derfor 

stod i det bedste forhold til hinanden, nu havde slået sig sammen og gjorde mine til i spredte afdelinger at falde ind i begge 

Pannonierne og det ene Møsien. Disse folk, der er mere flinke til røvertog end til kamp i åben mark, har lange lanser og 

brystpansre, som er dannede af skavede og glattede hornstykker, der er lagte ligesom fjer ovenpå hinanden på et underlag 

af lærred. Deres heste bruger de sædvanlig at gilde, for at de ikke skal sætte afsted, når de ser hopper, eller i et baghold 

blive vilde og forråde rytterne med deres høje vrinsken. På sine togter breder de sig altid ud over lange strækninger, både 

når de forfølger andre og når de selv er på flugt; de rider da på raske, lydige heste og fører med sig hver en eller undertiden 

to håndheste for at skåne dyrenes kræfter ved at skifte med dem og gøre dem lige raske igen ved at lade dem hvile, den ene 

efter den anden. 

Næppe var da forårsjævndøgnet forbi, før kejseren samlede en stærk hær og under gunstige forhold drog afsted til floden 

Hister (Donau). På grund af tøbruddet var denne gået over sine bredder, men alligevel fandt han et bekvemt sted, hvor han 

kunne gå over på en skibsbro, og nu faldt han hærgende ind i barbarernes land. Disse havde ikke ventet sig et så hurtigt 

overfald og så nu, at de havde lige på nakken af sig hele skaren af en krigshær, som de ikke havde troet det muligt at bringe 

sammen på denne årets tid; de vovede da knapt at trække vejret og endnu mindre at holde stand, men styrtede sig 

allesammen på flugt for at undgå denne uventede undergang. De fleste af dem blev nedhuggede, da skrækken lammede 

deres skridt, de, som ved sin hurtighed reddede sig fra døden, skjulte sig i skumle fjeldkløfter og måtte se på, hvorledes 

sværdet hærgede det fædreland, som de sikkert havde kunnet forsvare, hvis de havde vist den samme iver for at gøre 

modstand som for at løbe sin vej. Dette foregik i den del af Sarmatien, som støder op til det andet Pannonien; med samme 

tapperhed faldt derpå hæren som en stormvind over egnen om Valeria og lagde hærgende og brændende alting øde 

omkring sig. Forfærdede over denne umådelige ulykke opgav sarmaterne sit forsæt at holde sig skjulte, delte sig i tre 

afdelinger og gav sig skin af at ville bede om fred, men tænkte i virkeligheden på at angribe vore, der var alt for lidet på sin 

post, på en sådan måde, at de hverken kunne bruge deres våben eller dække sig mod sår eller engang gribe til den udvej, 

som dog er den sidste i den højeste nød, at kaste sig på flugt. Øjeblikkelig indfandt sig også kvaderne for at dele faren med 

sarmaterne; det var jo ikke første gang, at de to havde været uadskillelige kammerater i skurkestreger. Men ikke heller dem 

skulle deres dristige hjælpsomhed gavne noget, tværtimod styrtede de sig i åbenbar fordærvelse. Thi de fleste af dem blev 

nedhuggede, og den del, som holdt sig i live, slap kun bort, fordi de kendte til fjeldstierne og fulgte dem. Dette held øgede 

hærens kraft og mod; de enkelte afdelinger blev nu draget tættere sammen, og derpå gik det i ilmarcher løs på kvadernes 

land. Disse havde efter den ulykke, som netop var hændt, fået en alvorlig skræk i livet for hvad der ville komme og ønskede 



derfor helst at bede om fred; de skød da hjertet op i livet og fremstillede sig for kejseren, som i den slags tilfælde gerne var 

alt for tilbøjelig til mildhed. På den dag, der var fastsat til afgørelse af betingelserne, indfandt sig da Zizais, som dengang 

endnu var prins, en ung mand af anselig legemsstørrelse, og opstillede sarmaterne i samme slags rækker som i kampen, 

Men nu for at bede om nåde. Da kejseren viste sig, kastede han sine våben fra sig og styrtede sig næsegrus til jorden, hvor 

han blev liggende som død. Han var så bange, at tungen svigtede ham netop nu, da han mest trængte til den, flere gange 

forsøgte han at begynde, men kunne for hulken næsten ikke få et ord frem. Dog, desto større medlidenhed vakte han, og 

man gav ham tid til at samle sig, for at han kunne komme frem med hvad han ville. Endelig kom han til sig selv igen, man 

bød ham stå op, og efter at han havde genvundet tungens brug, bad han på knæ om nåde og tilgivelse for sine forseelser. 

Derpå lod man mængden træde frem for ligeledes at bede om nåde, men frygten gjorde dem stumme, så længe høvdingens 

skæbne endnu var uafgjort. Så snart dog denne havde fået befaling til at rejse sig op fra jorden, gav han sit folk det længe 

ventede tegn til at forene deres bønner med hans, og nu kastede alle sine skjolde og våben fra sig, strakte hænderne 

bønfaldende ud og anstrengte sig på alle måder for at overgå prinsen i alskens ytringer af den dybeste underdanighed. 

Zizais havde som den fornemmere foruden de andre sarmater også med sig småkongerne Rumo, Zinafer og Fragiledus tillige 

med flere adelige, alle i den hensigt at bede om det samme og alle med samme håb om at blive bønhørte. Alle disse blev nu 

så overstadig glade over, at de fik beholde livet, at de lovede at gøre godt igen deres fjendtligheder ved at gå ind på de 

hårdeste vilkår og villig stille under romernes forgodtbefindende sig selv og alle deres ejendele, hustruer og børn og hele 

deres land; imidlertid lod man nåde gå for ret og lod dem vide, at de uden frygt kunne blive, hvor de var, hvorpå de 

udleverede alle de fanger, de havde fra os. Ligeledes bragte de de gidsler, man forlangte, og lovede for fremtiden med 

største hurtighed; at adlyde alle befalinger, som blev givet dem. Opmuntrede ved dette vidnesbyrd om mildhed ilede nu 

også prinserne Araharius og Usafer til med alle sine folk: det var to fremragende mænd blandt landets adel og høvdinger for 

hver sin stamme; den ene havde under sig en del af transgugitanerne (Note 94) og kvaderne, den anden nogle sarmatere, 

allesammen folk, der på grund af naboskabet og den samme råhed i sæder stod i det bedste forhold til hinanden. Af frygt 

for, at de menige blandt disse mennesker under påskud af at slutte aftale pludselig skulle gribe til våben, lod kejseren dem 

dele sig og bød talsmændene for sarmaterne træde lidt til side, medens man afgjorde Araharius’s og kvadernes sag. Disse 

trådte nu etter landets skik frem med bøjet ryg, og da de ikke havde nogen undskyldning for deres svære ugerninger, 

frygtede de det værste, hvorfor de med glæde gav de gidsler, man forlangte af dem, uagtet de aldrig før havde været nødte 

til at stille et sådant pant på deres troskab. Da nu dette var blevet ordnet efter ret og billighed, tik Usafer lov til at komme 

frem med sine bønner, uagtet Araharius gjorde de mest bestemte indsigelser og forsikrede, at den fred, man havde 

indrømmet ham, måtte også komme den anden tilgode; thi vistnok var han hans undermand og vant til at adlyde hans 

befalinger, men dog havde han fælles sag med ham. Efter moden overvejelse fandt man imidlertid for godt at stille 

sarmaterne, der altid havde stået under romernes beskyttelse, uafhængige af alt fremmed herredømme og befale dem at 

stille gidsler til borgen for, at de for fremtiden ville holde sig rolige, et forlangende, som de med glæde gik ind på. Så snart 

efterretningen bredte sig ud om, at Araharius var kommet fra det uden straf, strømmede folkeslag og konger til i hele skarer 

og bad om, at man måtte tage bort igen det sværd, der var sat på struben af dem. De fik ligeledes den fred, de forlangte, 

hvorpå de med en ganske forbavsende hurtighed hentede fra de inderste egne af riget de sønner af fornemme familier, der 

skulle stilles som gidsler og ligeledes efter befaling de romerske fanger, hvis tab voldte dem ligeså dybt et suk, som tabet af 

deres egne nærmeste. 

Efter at man således havde fået disse sager bragt i orden, vendte man tankerne hen på sarmaterne, som imidlertid mere 

fortjente medlidenhed end vrede. De vandt i virkeligheden også overordentlige fordele ved disse begivenheder, så det viste 

sig at være ganske sandt, hvad man siger, at det står i en fyrstes I magt at vende sine undersåtters skæbne til det gode eller 

det onde. Mægtige og ansete havde de engang været, de indfødte i dette land, men så havde deres trælle hemmeligt stiftet 

en sammensværgelse og væbnet sig til oprør. Hos barbariske folkeslag er det altid den stærkeres ret, som gælder, og derfor 

havde de sejret over deres herrer, som vistnok intet gav dem efter i vild tapperhed, men stod under dem i tal. Frygten 

berøvede dem nu ethvert besindigt overlæg, og de flygtede derpå afsted til de fjerntboende viktohaler, (viktohalerne i 

Bøhmen) i den mening, at når man skulle vælge mellem to onder, var det bedre at kaste sig i armene på fremmede 

beskyttere end at adlyde sine egne trælle. Da de nu havde fået nåde og kejseren havde lovet dem sin beskyttelse, 

beklagede de sig over denne sin sørgelige skæbne og bad om, at siden man nu havde erklæret dem for frie, måtte man også 



hævde deres frihed. Deres ulykkelige stilling gjorde også indtryk på kejseren, han lod dem kalde sammen, tiltalte dem i 

hærens påhør med venlige ord og erklærede, at de for fremtiden ene og alene skulle skylde ham og de romerske hærførere 

lydighed. Og for at brede så meget større glans over denne gengivelse af deres frihed, satte han Zizais til konge over dem; 

som fremtiden viste, gjorde også denne mand sin høje udmærkelse ære både ved duelighed og troskab. Imidlertid fik trods 

al den hæder, der blev vist dem, ingen lov til at gå bort, før befalingen om at bringe de romerske fanger tilbage var sket 

fyldest. Da man var færdig med dette i barbarernes land, brød man op med lejren og drog til Bregetio (Bregetio: en flække 

Szøny i Ungarn, ikke langt fra Komorn) for med tårer eller blod at slukke de sidste ulmende gnister af krigen med de 

kvadere, som boede i denne egn. Men aldrig så snart så disse hæren stå i hjertet af landet, og på deres hjemlige grund, før 

en af deres prinser, Vitrodorus, en søn af kong Viduarius, underkongen Agilimundus, og flere andre fornemme mænd og 

høvdinger over forskellige folkeslag kastede sig i støvet foran hæren; de fik da også nåde, adlød alle befalinger, man gav 

dem, gav sine børn som gidsler til pant på, at de skulle opfylde alle de vilkår, der var stillet dem, og svor troskabseden på 

deres dragne sværd, som de viser guddommelig ære. 

13. Således var da, som vi har fortalt, sagerne er lykkelig bragte i orden; men nu fordrede nødvendigvis det almindelige 

bedste, at man ufortøvet drog mod limiganterne, sarmaternes fordums trælle, som skammeligt nok endnu ikke havde fået 

nogen straf for alle de skændigheder, de havde begået. Thi uden at tænke på hvad de før havde gjort, havde de, dengang de 

frie sarmatere gjorde deres indfald, fundet, at nu var det den bekvemmeste lejlighed til at bryde ind over den romerske 

grænse; en sådan ugerning var det eneste, hvori de kunne være enige med deres fordums herrer og nuværende fjender. 

Dog besluttede man heller ikke her at gå frem med så stor strenghed, som deres forseelser gav ret til, men hellere lade det 

blive ved den straf at flytte dem over til fjerne egne og berøve dem enhver lejlighed til at gøre vore lande skade, uagtet 

deres egen bevidsthed om alle de skurkestreger, de i så lang tid havde gjort sig skyldige i, måtte bringe dem til at frygte en 

langt værre skæbne. Derfor havde de en sikker forventning om, at de ville komme til at bestå en hård kamp, og var 

forberedte på at bruge alle mulige midler, list, våben og bønner. Men det første syn af vor hær virkede som et tordenslag på 

dem; de gjorde sig de frygteligste forestillinger om hvad der kunne ske og bønfaldt om at måtte beholde livet med 

forsikringer om, at de ville betale årlig skat, stille sit bedste unge mandskab til krigstjeneste og selv være trælle: men, som 

de gav tilkende ved tegn og miner, ville man tvinge dem til at flytte andetsteds hen, så ville de gøre modstand af al sin magt; 

de stolede nemlig på den beskyttelse, de havde i deres land, hvor de efter sine herrers fordrivelse i tryghed havde opslået 

deres bopæl. Sagen er nemlig, at Partiskus (Teiss), der i mange bugtninger strømmer gennem dette land, her falder i Hister 

(Donau). Så længe den flyder alene og uden hindringer, gennemskærer den lange, vidtstrakte strækninger, men henimod 

mundingen bliver disse smallere og smallere; på denne måde er indbyggerne forsvarede mod romernes anfald ved 

Danubius’s flodseng (Donau), og mod indfald af barbarer giver den selv beskyttelse; desuden gør den fugtige jordbund og 

de to floders gentagne oversvømmelser egnen sumpet, dertil er den helt igennem bevokset med pilekrat, og følgen er, at 

man må være meget kendt med landet, hvis man skal finde vej gennem det; tillige danner den største af de to floder en ø, 

som ligger lige i nærheden af Partiskus’s munding, og som er afskåret fra al forbindelse med landet. På kejserens opfordring 

kom de da med hele den hovenhed, der var dem ejendommelig, til bredden på denne side floden, men som udfaldet viste, 

ikke for at underkaste sig hans befalinger, nej, blot for at man ikke skulle tro, de var bange for soldaternes nærværelse; de 

indtog en trodsig holdning og gav tydelig tilkende, at de kun var der for at vise alle pålæg fra sig. Kejseren havde også tænkt 

sig muligheden af et sådant tilfælde; han lod derfor hemmeligt hæren dele sig i flere afdelinger, og indesluttede barbarerne, 

medens de tumlede sig omkring i vild fart, indenfor de romerske linier. Selv stod han på en højde med nogle få ledsagere, 

men omringet af sine drabanter, og gav barbarerne en venlig påmindelse om ikke at fare for voldsomt afsted. Men de var 

endnu uenige med sig selv om hvad de skulle gøre og vaklede mellem de mest forskellige beslutninger, snart ville de give 

efter for deres vrede, snart forsøge, hvad list kunne udrette, snart tænkte de på kamp, snart på at give gode ord; endelig 

slyngede de med forsæt deres skjolde langt fra sig, for at de i den størst mulige nærhed kunne gøre et overfald på vore; når 

de nemlig lidt efter lidt gik frem for at tage disse skjolde op igen, kunne de vinde frit spillerum uden at vække mistanke om 

nogen list. Nu begyndte det allerede at blive aften, og det indtrædende mørke påmindede om, at nu fik man lade det være 

forbi med al nølen; da rykkede soldaterne frem med vajende faner og gjorde et hidsigt angreb på fjenderne. Disse trak sig 

sammen i en tæt masse, vendte sig med hele sin magt lige mod kejseren, der som sagt stod noget højere, og trængte ind på 

ham med rasende blikke og frygtelige skrig, men en sådan vanvittig galskab vakte hærens forbitrelse, og medens fjenderne 



som sagt heftig stormede ind på kejseren, dannede vore en slagorden med spids front, en sådan, som den simple soldat 

kalder svinehoved, gjorde et voldsomt angreb og sprængte dem fra hinanden; til højre hug fodfolkene ned fodfolkenes 

afdelinger, til venstre styrtede rytterne mod rytternes flyvende skarer. Livvagten tog kejseren omhyggelig i sin midte, afslog 

ethvert angreb og huggede derpå ind på de flygtende; barbarerne kæmpede med overordentlig hårdnakkethed og viste ved 

deres skrækkelige hyl, at de ikke harmedes så meget over deres egen død som over vor lykke. Foruden de døde lå en 

mængde af dem rundt omkring med afskårne haser og derfor ude af stand til at flygte, andre med afhugne hænder, nogle 

vistnok uden sår, men klemte ned af de ligdynger, som lå ovenpå dem, og dog tålte de alle i dyb tavshed deres lidelser. 

Under alle de blodige optrin var der ikke en eneste, som bad om nåde eller kastede sit sværd fra sig eller bønfaldt om en 

hurtig død, men selvom de var slået til jorden, knugede de lige fast deres våben; det var deres trøst, at de måtte ligge under 

for fremmed våbenmagt og ikke for sin egen samvittigheds anklagende røst, og stundom hørte man dem mumle, at det var 

mere lykken end fortjenesten, som havde gjort udslaget. Således var da hele kampen afgjort i løbet af en halv times tid, og 

så mange barbarer var der faldet i denne korte stund, at alene sejren viste, der havde stået et slag; 

Næppe var fjenderne drevet på flugt, før de faldnes slægtninge blev trukne ud af deres elendige hytter og i skarevis ført 

frem, alle aldre og køn om hverandre; men af den forrige hovenhed var der nu ikke spor igen, der var kun tale om 

trælleagtig underkastelse. Således var det et øjebliks værk at få se ved siden af hinanden bjerge af faldne og skarer af 

fanger. Til kampiveren kom nu også lysten til at høste sejrens frugter, og derfor brød man op for også at gøre ende på dem, 

der var undkomne fra slaget, eller som holdt sig skjulte i deres hytter. Så snart soldaterne tørstende efter barbarernes blod 

var kommet til målet, rev de de lette hytter fra hverandre og myrdede dem, som var derinde, og selv de stærkeste 

bjælkevægge formåede ikke at beskytte nogen mod døden. Endelig stod alt i flammer, og ingen kunne længere skjule sig, da 

alt, som hørte til livets ophold, var ødelagt; enhver, som endnu gjorde modstand, måtte derfor enten finde sin død i 

flammerne, eller hvis han slap fra ilden og vovede sig frem igen, havde han kun undgået én dødsfare for at omkomme ved 

an anden, ved fjendernes sværd. Dog lykkedes det nogle at redde sig fra sværdet og den almindelige brand og styrte sig i 

den nærliggende flods bølger i det håb, at de ved deres færdighed i at svømme skulle nå over til den anden bred; men de 

fleste af disse druknede, de andre blev dræbte ved pileskud, så at den vældige flods bølger skummede af alt det blod, som 

blandede sig med dem. Således havde sejrherrernes forbitrelse og tapperhed brugt både ild og vand til at ødelægge 

sarmaterne. 

Efter disse begivenheder blev man enig om at berøve folket ethvert håb og enhver trøst i livet. Ikke nok med, at man havde 

lagt husene i aske og ført familierne bort som fanger, men der kom nu også det bud, at man skulle samle fartøjer for at 

efterspore dem, som var kommet over på den anden bred og derved udenfor vor hærs rækkevidde. For at soldaternes iver 

ikke skulle kølnes, bemandede man straks nogle både med letvæbnede uden oppakning, drog afsted gennem ensomme 

egne og nåede til sarmaternes smuthuller; for disse var rigtignok dette syn uventet, men de lod sig narre, da de så, det var 

deres landsmænds både og sådanne årer, som de så vel kendte. Men da de allerede i nogen afstand så våbnene glimte, 

forstod de, at det, de var rædde for, nærmede sig nu, og de søgte da ly bag deres sumper; men også herhen fulgte 

blodtørstige soldater efter dem, dræbte en mængde af dem og vandt således en sejr selv dér, hvor man hidtil havde troet, 

det ikke engang var muligt at få fast fod og endnu mindre holde nogen ordentlig kamp. Efter at man derpå næsten aldeles 

havde oprevet og adsplittet amicenserne, gik man ufortøvet løs på picenserne, der kaldtes således efter de tilstødende 

egne; men disse var mere på deres post, da de allerede af det utrættelige rygte havde fået underretning om den ulykke, der 

havde ramt deres landsmænd. Dette folk ville man nu bringe under åget, men det var ingen let sag, ukendt som man var 

med vejene, at søge dem op der, hvor de havde spredt sig ad til alle kanter, og derfor tog man til hjælp taifalerne og de frie 

sarmater. Og da egnens beskaffenhed gjorde det nødvendigt at skille tropperne ad, valgte vore soldater sig de strøg, som 

stødte op til Møsien, taifalerne tog de egne, som lå nærmest ved deres bopæl, og sarmaterne gik løs på de landstrækninger, 

som lå lige ud for deres egne besiddelser. 

Forskrækkede over de eksempler, de nylig havde set på hele folkeslags undertvingelse og tilintetgørelse, var limiganterne 

længe uvisse, om de skulle gøre modstand eller bede om nåde; der forelå jo i begge henseender lærdomme, som ikke var til 

at foragte. Dog fik til sidst på de gamles indtrængende forestillinger den beslutning overhånd, at man skulle underkaste sig, 



og således kom der da en ny sejrspalme til alle de andre, man havde vundet, ved at også det folk ydmygede sig, som havde 

tilkæmpet sig friheden med våben i hånd; nu måtte de, som endnu var tilbage af dem, bønfaldende bøje nakken for deres 

fordums herrer, som de før havde set ned på med før som overvundne, feje mennesker, men som nu tog sig tapre nok ud. 

Så snart de havde fået tilsagn om nåde, kom størsteparten af dem ned fra deres beskyttende bjerge hen til den romerske 

lejr og samlede sig på de store sletter der med sine forældre, børn og hustruer og de usle ejendele, som de i farten havde 

fået revet med sig. Før havde man troet, at de hellere ville miste livet end tvinges til at forandre bopæl, da jo en vanvittig 

tøjlesløshed hos dem gjaldt for frihed, men nu indvilgede de i at rette sig efter hvad man bød dem og modtage andre mere 

rolige boliger, hvor de kunne blive frie for at plages af krig og uroligheder. De fik sådanne, som man troede svarede til deres 

ønsker og her holdt de sig en kort tid i ro, men derpå forledede deres medfødte vildhed dem til en forbrydelse, der skulle 

bringe dem undergangen, således som det vil blive fortalt om på sit sted. Ved det heldige udfald af disse begivenheder var 

den ro, Illyrikum trængte til, i en dobbelt henseende blevet grundfæstet, og så store disse to opgaver end var, havde 

kejseren dog fuldført dem begge. Troløse.. (Her er et hul i teksten)....hjemløse folk, hvis urolige ånd man ganske vist ikke 

helt kunne stole på, men som man kunne håbe for fremtiden ville vise større sindighed, havde han endelig bragt tilbage igen 

til deres fædrene bopæle, og ligeledes havde han for at gøre sin godhed mod dem fuldkommen givet dem en konge, og det 

ikke en mand af lav byrd, men en prins, som de i forvejen selv havde sat over sig, en mand, der ligeså meget udmærkede sig 

ved åndelige som ved legemlige fortrin. Efter en sådan række bedrifter var Konstantius hævet over enhver frygt og blev nu 

enstemmig soldaterne for anden gang kaldt Sarmatikus efter; de overvundnes navn. Han tænkte nu på at vende tilbage, 

men først sammenkaldte han hele hæren og steg op på en forhøjning, hvor han omgivet af hærmærker og ørne og en skare 

af alle mulige stormænd talte således til hæren, nu som altid modtaget med enstemmigt bifald: „I erindringen om 

berømmelige gerninger, som er tapre mænd dyrebarere end alt andet, føler jeg mig nu opfordret til, I trofaste forsvarere af 

den romerske sag, i al beskedenhed at sammenfatte i få ord det, som vi, der af guddommen var bestemte til sejrherrer i 

denne krig, har udført såvel før slagene som i selve kampens hede. Thi gives der noget skønnere, gives der noget, som mere 

fortjener at leve i efterverdenens minde, end soldatens glade bevidsthed om at have vist sig tapper, hærførerens om at 

have truffet det rette i sine planer? I Illyrikum raste fjenderne fra den ene ende af landet til den anden og ville i sit tåbelige 

overmod føre sig vor fraværelse til nytte, da vi jo var nødte til at forsvare Italien og Gallien. Gentagne gange hærgede de 

grænselandene og satte over floderne snart på udhulede træstammer, snart til fods, men ikke satte de deres lid til 

ordentligt slag, til våbnenes afgørelse eller til overlegen… nej på røveres vis at lægge sig i baghold, det havde de altid haft 

for skik, ved alskens svig og rænker havde de til alle tider, ja allerede for vore fædre, været en skræk lige fra den stund, 

dette folk trådte frem. Vi var jo langt borte fra disse egne, og derfor tålte vi det, så længe det lod sig gøre, i håb om, at vore 

hærføreres virksomhed ville kunne bøde på de i selv ikke synderlige store tab. Men netop fordi vi således så gennem fingre 

med uvæsenet, tog det mere og mere overhånd og voksede til sidst til gentagne afskyelige hærgninger af provinserne; da 

befæstede vi tilgangene ril Rætium, traf omhyggelige foranstaltninger til Galliens sikkerhed og kom derpå efter at have 

dækket os i ryggen til Pannonien for efter den evige guddoms vilje at bringe på fode igen hvad der var i færd med at falde. 

Da alt var færdigt, drog vi, som I ved, ved vårens frembrud afsted og tog straks fat på det vanskelige værk. Det første, vi 

havde at gøre, var ikke at lade fjendernes pile tilføje os nogen skade, medens vi byggede en bro, lykkedes os let; da vi derpå 

havde sat foden på det fjendtlige land, stillede sarmaterne sig imod os, fast bestemte på at værge sig til døden; uden noget 

tab for os slog vi dem, og da kvaderne bragte sarmaterne hjælp og med samme frækhed styrtede sig mod vore ædle 

legioners skarer, oprev vi dem. Da vi så efter smertelige tab, som vi tilføjede dem på deres strejftog og under deres 

krampagtige forsøg på at gøre modstand, havde ladet dem føle, hvad vor tapperhed var istand til, kastede de våbnene fra 

sig og lod os lænkebinde de hænder, som før havde været løftede til kamp; de havde nu lært at forstå, at bønner var det 

eneste, som kunne redde dem, og derfor kastede de sig for fødderne af en nådig kejser, hvis våbenlykke de nu så ofte havde 

prøvet. Næppe var vi færdige med disse, før vi med den samme tapperhed overvandt limiganterne, nedhuggede en stor 

mængde af dem og tvang de andre for at undgå faren til at søge ly i sine afsidesliggende sumpe. Således var da også dette 

tog lykkelig endt og nu var det på tide at vise mildhed. Vi tvang limiganterne til at flytte til langt bortliggende egne for at de 

for fremtiden skulle være ude af stand til at rejse sig til vor skade; en mængde mennesker skænkede vi livet, og da vi satte 

langt mere pris på at give barbarerne en konge end på at berøve dem en, satte vi Zizais i spidsen for de frie sarmatere, en 

mand, som sikkert vil blive os tro og hengiven, vi troede at brede endnu mere glans over denne højtidelighed ved at give 



dem netop ham til styrer, som de selv før havde valgt sig, og som var dem kær. En firdobbelt sejrspris, frugten af et eneste 

hærtog, har således vi og staten vundet; på den ene side har vi taget hævn over farlige røvere, og på den anden side har 

taget en mængde fanger fra fjenderne: og den tapre må jo altid være fornøjet med det, som han har tilkæmpet sig med sin 

sved og sin hånd. Vi har rigelige midler til at belønne eder, vort skatkammer er vel fyldt; I kan være sikre på at få, hvad eder 

tilkommer, så sandt det beror på vore anstrengelser og vor tapperhed. Thi så må jo altid en god drots tænkemåde være, det 

må jo altid være følgen af lykkelige foretagender. Og hvad nu endelig mig selv angår, så bringer jeg hjem med mig som et 

bytte et ord fra fjendernes land, det tilnavn Sarmatikus, jeg nu for anden gang har fået, og som I med én mund, og jeg tør 

sige det uden anmasselse, med fuld føje har givet mig.“ 

Efter denne tale var hele forsamlingen mere end almindelig glad stemt over udsigten til fremtidig fordel og vinding, brød ud 

i høje lovtaler over kejseren og kaldte som sædvanligt guderne til vidne på, at Konstantius var uovervindelig; derpå vendte 

de fornøjede tilbage til deres telte. Kejseren begav sig igen til sin borg, holdt to dages hvile og vendte derpå i sejrsoptog 

hjem igen til Sirmium; soldaterne drog tilbage til de kvarterer, der var dem anviste. 

14. På samme tid kom Prosper, Spektatus og Evsebius, der som før fortalt var rejst afsted som sendemænd til perserne, til 

kongen, der netop nu vendte tilbage til Ktesifon (Ktesifon: en by ved den venstre bred af Tigris), overrakte ham kejserens 

brev og gaver og tilbød ham fred på vilkår af, at alt skulle være ved det gamle. I overensstemmelse med det pålæg, de 

havde fået, veg de ikke et skridt fra hvad der var Romerrigets fordel og ære, og holdt ufravigelig fast på, at der ikke måtte 

sluttes nogen venskabelig aftale uden på dét vilkår, at der ingen forandring blev i Armeniens og Mesopotamiens stilling. 

Deres ophold der trak længe ud, men da de så, at kongen var ubøjelig og vedblev at påstå, at disse lande skulle aftrædes til 

ham, og at han med hver dag blev mindre tilbøjelig til at høre om fred, vendte de hjem igen med uforrettet sag. Sidenhen 

blev høvedsmanden Lucilianus og den daværende notar Prokopius sendte afsted med pålæg om lige så bestemt at holde 

fast ved de oven omtalte vilkår. Den sidste var den samme mand, der siden kom i sådanne forhold, at ingen anden udvej 

stod ham åben end at gøre oprør. 

Attende bog. 

1. Julianus råder bod på de ulykkelige forhold i Gallien og sørger for retsplejen - 2. Julianus sætter de ødelagte byer ved 

Rhinen i forsvarsstand, går over Rhinen, hærger i alamannernes land, og tvinger fem alamannerkonger til at bede om fred 

og udlevere sine fanger - 3. Fodfolkets høvedsmand Barbatio og hans hustru henrettes på Konstantius’s bud - 4. 

perserkongen Sapor ruster sig til at angribe Romerriget - 5. Livdrabanten Antoninus flygter med alle sine til Sapor og 

ophidser ham mod romerne - 6. Ursicinus kaldes fra østerlandene, men bliver, da han allerede er kommet til Trakien, sendt 

tilbage til Mesopotamien, hvor han lader Ammianus udspejde de fremrykkende persere - 7. Sapor rykker med kiomiternes 

og albanernes konger ind i Mesopotamien. Romerne stikker sine marker i brand, lader landboerne flytte ind til byerne og 

befæster Evfrats vestre bred - 8. 700 illyriske ryttere overraskes af perserne og kastes på flugt. Ursicinus og Ammianus 

slipper bort hver på sin kant - 9. Skildring af Amida og dens besætnings styrke - 10. Sapor vinder to romerske skanser – år 

359. 

*** 

Dette var hvad der i de forskellige verdensdele foregik i et og det samme år (358 e. kr.). Gallien havde nu allerede længe 

været i en bedre stilling, men på den tid, da brødrene Evsebius og Hypatius så sig hædrede ved konsulnavnet, Evsebius og 

Hypatius var konsuler år 359) lagde Julianus, som nu var blevet navnkundig ved en række glimrende bedrifter, i sit 

vinterkvarter for en tid alle bekymringer for krigen fra sig og traf imidlertid med ligeså stor omhu en mængde forholdsregler 

til provinsernes velfærd; især sørgede han for, at ikke skatterne skulle falde nogen for trykkende, at ejendomsretten ikke 

skulle blive krænket ved magt eller den slags folk få lov til at blande sig i alt, som altid søgte at berige sig på den offentlige 

velfærds bekostning, og endelig at ikke nogen dommer ustraffet skulle vige fra retfærdighedens vej. Det sidste misbrug 

havde han så meget lettere ved at forebygge, som han selv afgjorde stridigheder, hvor sagernes eller personernes vigtighed 

krævede det, og i sådanne tilfælde skelnede med ubøjelig strenghed mellem ret og uret. Jeg kunne anføre mange 



rosværdige trak af ham fra den slags retssager, men det får være nok at nævne et eneste, hvoraf det klart fremgår, 

hvorledes han talte og handlede. Numerius, der lige i forvejen havde været landshøvding i det narbonensiske Gallien, var 

blevet anklaget for underslæb; med usædvanlig, ja censorisk strenghed forhørte Julianus ham offentligt fra sit dommersæde 

i alle deres nærværelse, som ville være tilstede; men Numerius nægtede hårdnakket alt, hvad man beskyldte ham for, og 

kunne ikke overbevises i noget punkt. Da råbte den heftige taler Delfidius, som voldsomt bekæmpede ham og nu var 

ærgerlig over ikke at have flere bevisgrunde: „Men, herlige Cæsar, er det muligt at finde nogen skyldig, når det er nok at 

nægte? “Julianus svarede straks rolig og med fatning. „Er det muligt at finde nogen uskyldig, når det er nok at anklage?“ Af 

den slags vennesæle træk findes der en mængde af ham. 

2. Det var imidlertid nødvendigt atter at rykke ud til hærfærd, da der var nogle alamanniske stammer, der nærede fjendtlige 

hensigter og kunne driste sig til de grueligste ting, hvis de ikke blev knuste ligesom de andre. Dette så han også godt og 

holdt sig også rede til at bryde op, så snart forholdene gav ham lejlighed til det. Men han var i tvivl om, hvor han da skulle 

finde midler til med fornøden hurtighed at komme rygtet i forkøbet og falde ind i deres land, uden at de havde nogen 

formodning om, at sådant ville ske. Efter mange forskellige overvejelser blev han endelig enig med sig selv om at forsøge 

det, som også udfaldet viste var det rigtige. Han lod, uden at nogen vidste om det, den overtallige tribun Hariobaudes, hvis 

troskab og tapperhed han kendte, under navn af sendemand rejse til kong Hortarius, som romerne nu levede i fred med; 

herfra ville han tillige kunne komme over til de tilgrænsende strøg af de stammers enemærker, som man snart ville komme 

til at begynde krig med, og med sit nøjagtige kendskab til landets sprog ville han da kunne få vide, hvad de tænkte på. 

Hariobaudes drog fuld af mod afsted for at udføre dette hverv, og nu samlede Julianus soldaterne sammen til hærtoget fra 

alle kanter og drog afsted i den belejlige årstid. Men fremfor alt troede han nu i tide at måtte sørge for, før krigen brød ud, 

at tage i besiddelse de byer, som for lang tid siden var blevet ødelagte, og sætte dem i forsvarsstand, ligeså at bygge 

forrådshuse i stedet for dem, som var brændte, til opbevaring af det korn, som plejede at føres over fra Britannien. Begge 

dele blev satte iværk, og det hurtigere, end nogen skulle have ventet. Forrådshusene rejste sig raskt, der blev lagt 

tilstrækkeligt forråd i dem, og syv byer tog man i besiddelse: Herkules’s skanse, Kvadriburgium, Tricensimæ, Novesium, 

Bonna, Antennakum og Bingia;(Note 95) dér indtraf på en gang meget velkommen præfekten Florentius med 

forstærkninger til hæren og levnedsmidler i sådan mængde, at man havde nok til lange tider. 

Således blev man da færdig med dette; men endnu stod der en ting tilbage, som ikke tålte nogen opsættelse, nemlig før 

man endnu blev forstyrret af nogen, at opbygge igen murene om de byer, man havde taget i besiddelse. Og der er 

usvigelige tegn, hvoraf det kan skønnes, at medens frygt var drivkraften hos barbarerne, så var det kærlighed til hærføreren, 

som under disse forhold bragte romerne til at fremme det fælles tarv. Kongerne sendte efter den overenskomst, man havde 

sluttet det foregående år, en mængde bygningsemner på deres egne vogne, og hjælpetropperne, som ellers altid går med 

sådan uvilje til den slags arbejder, blev nu ved Julianus’s venlige overtalelser så lydige og ivrige, at de uden at knurre bar på 

deres skuldre træstammer på 50 fod og endnu længere og gjorde fortrinlig nytte ved tømringen. 

Man var endnu ivrigt optaget med alt dette, da Hariobandes kom tilbage med nøjagtig underretning efter at have skaffet sig 

oplysning om alt og afgav en meddelelse om alt det, han havde fået at vide. Følgen af hans ankomst var, at alle hurtigst 

muligt drog til Mogontiakum (Mainz); her holdt Florentius og Severus’s efterfølger Lupicinus hårdnakket fast på, at man 

burde gå over på den bro, som var dér, men Cæsar afviste det med bestemthed og påstod, at man burde ikke betræde 

fredelige folks land; thi soldaterne var rå og ødelagde alt, hvad de traf på, og dette kunne let nu som så ofte give anledning 

til et pludseligt fredsbrud. 

Imidlertid havde de alamanner, som hærens angreb gjaldt, og som nu så, at faren var nær, henvendt sig til kong Suamarius, 

der siden det sidste forlig var vor ven, og truende opfordret ham til at formene romerne overgangen; hans land stødte 

nemlig op til den anden bred af Rhinen. På hans forsikring om, at han var for svag til at gøre modstand alene, samlede en 

mængde barbarer sig og kom i nærheden af Mogontiakum, i den hensigt af al deres magt at hindre hæren fra at gå over 

floden. Således viste det sig da i dobbelt henseende, at det var det bedste, hvad Cæsar havde rådet til, at man ikke skulle 

tilføje fredelige folks land nogen skade og heller ikke slå en bro under et stridbart folks modstand og med tab af mange 

menneskeliv, men hellere drage til et sted, som egnede sig til at få lagt en bro over. Men dette var fjenderne kloge nok til at 



holde øje med og drog langsomt langs ad den anden bred; overalt hvor de på afstand så, at vore opslog deres telte, holdt de 

sig også vågne natten over og passede omhyggelig på, at man ikke forsøgte nogen overgang. Men da vore var kommet til 

det sted de havde udset sig, holdt de sig i ro indenfor vold og grav, hvorpå Cæsar efter en rådslagning med Lupicinus bød en 

del pålidelige tribuner at holde på rede hånd hver tre hundrede soldater med pæle (pæle brugtes, når man slog lejr) men fri 

for al anden oppakning, uden at de havde mindste anelse om, hvad der var i gære eller hvorhen man skulle gå. Langt ud på 

natten blev de alle samlede og indskibede, så mange som der kunne rummes på de 40 lette fartøjer, som var alle dem, der 

for tiden stod til rådighed, hvorpå de fik den befaling at drage nedad floden, men i sådan stilhed, at endogså årerne blev 

trukne ind, for at ikke støjen af vandet skulle gøre barbarerne opmærksomme, og opbyde al deres sjæls og legemskraft for 

at få fast fod på den anden bred, medens fjenderne kun holdt øje med vore vagtblus. 

Netop som man var ivrig optaget med dette, havde kong Hortarius, der fra før af stod i fredeligt forhold til os, ikke fordi han 

tænkte på uroligheder, men fordi han også var en ven af sine naboer, indbudt alle konger, prinser og mindre fyrster til et 

gæstebud, som efter landets skik trak ud lige til den tredje nattevagt. Gæsterne var netop på hjemvejen, da vore pludselig 

stødte på dem, og dog var soldaterne ikke på nogen måde i stand til hverken at dræbe eller fange nogen af dem, da de i 

nattens mørke og ved hjælp af deres heste splittede sig ad til alle kanter, hvor tilfældet førte dem hen, uden at de selv 

kunne råde for det; men troskarlene og trællene, der fulgte dem til fods, blev allesammen dræbte med undtagelse af dem 

som i mørket slap bort. 

Overgangen over floden havde nu som i alle de foregående hærtog den virkning på romerne, at de syntes, nu var det forbi 

med al deres møje, siden de havde fået fat på fjenderne; men kongerne og deres folk derimod, som så ivrig passede på, at 

ingen bro skulle komme istand, blev ved efterretningen om overgangen så ude af sig selv af forfærdelse, at de spredte sig ad 

og kastede sig på flugt; de glemte alt deres ubændige raseri og skyndte sig at bringe sine nærmeste og sine ejendele 

længere ind i landet. Nu var da alle vanskeligheder hævede, og broen blev bygget meget tidligere, end de bekymrede 

fjender havde ventet; soldaterne stod på barbarernes grund og drog gennem Hortarius's rige uden at gøre landet den 

mindste skade. Men aldrig så snart havde de sat foden på de fjendtlige kongers besiddelser, før de uden betænkelighed 

under rov og brand udbredte sig over hele landet. 

De skrøbelige huse var nedbrændte, en mængde mennesker dræbt, og endnu så man mange faldet for sværdet medens 

andre bede måtte for deres liv, da man kom til en egn, som heder Kapellatium eller Pallas (Kapellatium er egnen omkring 

Schwäbisch Hall), hvor der stod grænsestene som gjorde skel mellem alamannernes og burgandiernes lande. Her slog man 

lejr for at man uden at udgyde dem ængstelse kunne modtage de to konger, brødrene Makrianus og Hariobaudus, som 

havde indset, at nu nærmede undergangen sig til dem, og som derfor var ankommet for ængstelig at bede om fred. Straks 

efter dem kom også kong Vadomarius, hvis land lå op mod Rauraki (Rauraki: Augst nær ved Basel), han bragte med sig en 

skrivelse fra kejser Konstantius, hvori han blev varmt anbefalet, og følgelig blev han modtaget med al sømmelig venlighed, 

da han allerede for længere tid siden var blevet optaget af kejseren i Romerrigets beskyttelse. Makrianus og hans broder fik 

adgang til lejren, hvor de studsede over at se de mange forskellige prægtige våben og rustninger, som de aldrig havde set 

før, og bad om nåde for deres folk. Vadomarius derimod var mere fortrolig med vore forhold, da han ikke boede langt fra 

grænsen; han beundrede vistnok hele den prægtige hærs udrustning, men mindedes, at han i sin tidligste ungdom ofte 

havde set noget lignende. Efter lange rådslagninger blev det endelig enstemmig besluttet, at Makrianus og Hariobaudus 

skulle få fred, men Vadomarius, der ikke blot ville sikre sig selv, men også var kommet som fuldmægtig for kongerne Urius, 

Ursicinus og Vestralpus for også at bede om fred for dem, kunne man for øjeblikket ikke give noget svar, da man vidste, at 

barbarernes troskab var af noget flygtig natur, så de let kunne få mod igen, straks vore var draget bort, og kunne føle sig 

lidet bundne af en fred, de havde opnået ved andres hjælp. Først da deres marker og huse var stukne i brand, en mængde 

mennesker fangne og dræbte, og de selv havde skikket sendemænd og bedt så ydmygt for sig, som om det var dem, der 

havde gjort sig skyldige i noget sligt mod os, lod man dem få fred på samme vilkår. I særdeleshed holdt man det for 

påtrængende nødvendigt, at det blev slået fast, at de skulle give alle de fangne tilbage, som de havde taget på sine talrige 

strejftog. 



3. Medens nu alting under den guddommelige styrelse løb så lykkelig af i Gallien, rejste der sig ved kejserens hof et nyt 

uvejr, som skrev sig fra en liden ting, men endte med megen sorg og mange tårer. I et hus, der tilhørte den daværende 

høvedsmand for fodfolket Barbatio, havde en bi-sværm slået sig ned. (Bisværm: det ansås for et ondt varsel, når bier slog 

sig således ned). Bekymret over dette henvendte han sig til tegnsudlæggerne og fik til svar, at der forestod ham en stor fare; 

grunden dertil er let at forstå, da sådanne dyr jo bliver fordrevne ved røg og en voldsom larm af metalbækkener, når de har 

indrettet sig og samlet forråd. Hans hustru hed Assyria og var hverken nogen tavs eller klog kvinde; da manden var draget i 

krigen og fuld af bekymring gik og tænkte på hvad der var blevet spået ham, indviede hun i sagen, drevet af kvindelig 

forfængelighed, en pige, der før havde været hos Silvanus og nu hørte hende til, og som forstod sig på sifferskrift, og skrev 

ved hendes hjælp i utide et brev til sin mand, hvori hun bønfaldt ham så inderlig, som var det med tårer, at når han efter 

Konstantius’s død, der ikke kunne være langt borte, selv var blevet kejser - og Barbatio nærede virkelig håb herom - da 

måtte han ikke forstøde hende og i stedet gifte sig med Evsebia; thi hun var jo dengang kejserinde og stod over mange 

andre kvinder i skønhed. Dette brev sendte hun afsted så hemmelig som muligt, men pigen, som havde nedskrevet brevet 

efter sin frues diktat, gik, så snart alle var kommet tilbage fra tjenesten, en nat kort efter sengetid med en afskrift til 

Arbetio, der blev nysgerrig og lod hende komme ind, hvorpå hun gav ham afskriften. En angivelse af den art var hos en 

sådan mand som Arbetio, der var så rask til at bruge enhver ting til at rejse en anklage derfor, grund nok til at bringe sagen 

for kejseren, og nu blev den som sædvanligt uden tøven og med stor iver forfulgt; Barbatio måtte tilstå, at han havde fået 

brevet, mod hans hustru var der de utvetydigste vidnesbyrd for at hun havde skrevet det, og de blev da begge halshugne. 

Men undersøgelsen trak sig også efter deres henrettelse endnu længe ud, og mange, både skyldige og uskyldige, blev 

plagede. Blandt disse var også den forhenværende første livgardist, nu tribun Valentinus, der blev anklaget som medskyldig 

og sammen med flere andre gentagne gange lagt på pinebænken, men slap dog fra det med livet, da han ikke vidste det 

mindste om den hele sag. For at gøre godt igen den ufortjente mishandling og livsfare, han havde været udsat for, 

udnævnte man ham siden til befalingsmand i Illyrikum. 

Barbatio var for øvrigt en temmelig rå mand, der omgikkes med højtstræbende planer og havde gjort sig forhadt hos mange 

ved at vise sig som en troløs forræder, dengang han under Cæsar Gallus stod i spidsen for hustropperne, ligesom han også 

efter dennes død, overmodig af sin høje stilling i hæren, viste den samme løgnagtighed overfor Julianus og til afsky for alle 

veltænkende ofte fyldte kejserens åbne øre med sin ondskabsfulde snak. Ganske vist kunne han ikke kende til det vise 

udsagn, der i de gamle dage lød fra Aristoteles’s læber, dengang denne sendte sin lærling og frænde Kallistenes til 

Aleksander og gentagne gange lagde ham på hjerte, at han måtte tale så sjælden som muligt og kun i en venlig tone til det 

menneske, som bar magten over liv og død på spidsen af sin tunge. Man må ikke undre sig over, at mennesker, hvis ånd vi 

tror er i slægt med guddommens, stundom formår så godt at skelne mellem nyttigt og skadeligt; man behøver jo blot at 

tænke på, at selv ufornuftige dyr kan redde deres liv ved at bevare en dyb tavshed. Således er det jo en almindelig bekendt 

sag, at når gæssene på grund af varmen forlader Østerlandene og søger hen mod vestens egne og de på deres flugt har nået 

hen til Taurusbjerget, hvor der er fuldt op af ørne, tager de af frygt for disse stærke fugle, småsten i næbbet, for at intet, 

selv ikke den højeste nødvendighed skal lokke et skrig fra dem; men når de i rask flugt er kommet over bjergene, kaster de 

stenene fra sig og fortsætter deres vej med større ro. 

4. Endnu var man i Sirmium ivrig optaget med disse undersøgelser, da efterretningerne om skrækkelige farer i Østerlandene 

genlød som basunskrald. Thi forstærket ved de vilde folkeslag, han havde undertvunget, og glødende af overmenneskelig 

begærlighed efter at udvide sit rige, holdt Perserkongen på at bringe våben, stridskræfter og levnedsmidler sammen, søgte 

råd hos alle underjordiske magter og udspurgte enhver gøgler om fremtiden; når han på denne måde havde rustet sig 

tilstrækkelig, tænkte han, så snart det blev mildt vejr om våren, at træde alt under fødder. 

Medens først rygter, men siden pålidelige bud bragte efterretning om dette, og bekymringen for kommende ulykker holdt 

alle i stærk spænding, stod man, for at bruge et billede, i hoffets værksted dag og nat ved ambolten og hamrede efter 

gildingernes befaling uafladelig løs på at fremstille for den mistænkelige og rædde kejser Ursicinus som et forfærdeligt 

Medusa hoved; den ene gang efter den anden blev det gentaget, at hvis man nu efter Silvanus’s drab i mangel af nogen 

bedre sendte ham påny afsted for at forsvare Østerlandene, ville han sikkert søge at komme højere op. Hensigten med disse 



skændige bagvaskelser var hos de fleste at indsmigre sig hos den daværende overkammerherre Evsebius (kammertjenere 

var gildinger), hos hvem, for at sige sandheden, Konstantins havde adskillig indflydelse, og som af to grunde nærede et 

dødeligt had mod den førnævnte høvedsmand for rytteriet, for det første fordi han var den eneste, som ikke trængte til 

hans hjælp, og for det andet fordi han ikke ville afstå ham sit hus i Antiokia, (Antiokia: pga. perserkrigenes skyld opholdt 

kejserne sig ofte i Antioka i Syrien, og hofembedsmændene ville derfor gerne have prægtige huse der) som han ivrig bad 

ham om. Som en øgle, svulmende af gift, der ægger hele sin store flok unger til at bide, medens de næppe endnu kan krybe, 

således satte han kammertjenere, som allerede var voksne, i gang, for at de under den mere hemmelige tjeneste med deres 

spæde og indsmigrende, bestandig barnlige stemme skulle hviske så længe i kejserens kun alt for åbne øre, til de ved svære 

beskyldninger havde fået sat en skamplet på den tapre mands navn. Det varede da heller ikke længe, før de havde udført 

dette hverv. Under sådanne og lignende afskyligheder kan det ofte gøre en godt at tænke tilbage på Domitianus, 

(Domitianus: kejser fra 81 til 96 e. Kr., søn af Vespasinus, broder af Titus, var en grusom tyran) som rigtignok var meget 

forskellig fra sin fader og broder, ja endogså har sat en uudslettelig skamplet på sit navn, men dog har gjort sig navnkundig 

ved den vennesæle lov, der under en hård straf forbyder enhver indenfor den romerske retsplejes grænser at gælde nogen 

dreng; havde denne lov ikke været, hvor skulle man da have kunnet finde sig i de store flokke gildinger, man da havde 

måttet trækkes med, når det kan være svært nok at forlige sig med de få, som nu er? Imidlertid gik Evsebius forsigtig til 

værks, for at Ursicinus, som man tænkte sig muligheden af, ikke atter skulle blive kaldt til hoffet og der sætte alt i skræk og 

uro, nej, først når en gunstig lejlighed kom, var det meningen at føre ham i døden. 

Medens man ved hoffet omgikkes med disse forventninger og ængstelige tanker, stod vi en tid lang ved Samosata, den 

navnkundige hovedstad i kongeriget Komagene, (Komagene: den nordlige del af Syrien) da der pludselig kom det ene sikre 

rygte efter det andet om nye uroligheder. Disse skal vi i det følgende fortælle om. 

5. En mand ved navn Antoninus, der før havde været, en velhavende købmand, senere regnskabsfører hos landshøvdingen i 

Mesopotamien og som nu var ansat ved livgarden, en erfaren og klog mand, der var velkendt i alle landene på den kant, 

havde ved nogle stormænds pengegriskhed lidt svære tab; han betænkte, at han ved at indlade sig i retssag med mægtige 

mænd ville gøre galt værre, thi han kendte uretfærdigheden hos dommerne, som altid er tilbøjelige til at begunstige de 

store. For ikke at stampe mod brådden, besluttede han sig til at vælge en mildere udvej, og vedkendte sig gælden, der ifølge 

en hemmelig overenskomst (Note 96) blev overført på den kejserlige kasse. Nu var han rede til alle mulige vovestykker, 

søgte hemmelig at få underretning om forholdene i alle rigets dele, og da han kunne tale og skrive begge sprog, anstillede 

han sine beregninger og skrev op hvilke soldater der var på ethvert sted, hvor mandstærke de var, og hvilke egne de i 

krigstid skulle forsvare; ligeledes var han utrættelig i at finde ud af, om der fandtes våben, levnedsmidler og andre 

krigsfornødenheder i tilstrækkelig mængde. Således havde han da gjort sig kendt med de indre forhold over hele 

Østerleden; den største del af hæren var på den tid fordelt over Illyrikum, hvor alvorlige hændelser optog hele kejserens 

opmærksomhed; dertil kom, at den dag nærmede sig, at han skulle betale de penge, som han med vold og trusler var blevet 

tvunget til med navns underskrift at vedkende sig at han skyldte bort, og hvor han nu så hen, truede farer ham, thi den 

kejserlige skatmester drev, for at gøre andre til gunst, ubønhørlig på betalingen. Da fattede han den dristige plan at flygte 

over til perserne med hustru, børn og alt, hvad han havde kært. For at skuffe vagternes opmærksomhed, købte han sig for 

en liden sum penge et jordstykke i Hiaspis, der ligger ved bredden af floden Tigris. Ved dette listige indfald opnåede han, at 

det ikke faldt nogen ind at spørge en grundejer med en stor familie, hvorfor han så hyppig rejste til rigets fjerneste 

grænseegne; ved pålidelige fortrolige, som kunne svømme, indledte han underhandlinger med Tampsapor, som da var 

landshøvding over hele egnen på den anden side, floden, og som han kendte. Endelig kom der da til hans hjælp fra den 

persiske lejr en skare raske mænd, han bragte alt, hvad han i sit hus satte pris på, ombord på både og rejste midt om natten 

over floden, udvortes talt lig hin Zopyrus, der forrådte Babylon, men i en hensigt, der var modsat dennes. (Zopyros gik over 

til Babylon for at bringe byen i sin herre Darios’s vold. Antoninus gik derimod over til perserne for at forråde sit land). 

I en sådan tilstand var forholdene kommet i Mesopotamien, da hofskaren atter istemte den gamle sang for at styrte os i 

fordærvelse og troede nu endelig at have fået en lejlighed til at komme den tapre mand, på livet. Det var det hele slæng af 

gildinger, som stod i spidsen for denne plan og hele tiden drev på den; disse mennesker er altid hårdhjertede og følesløse, 



og da de ikke er knyttede til nogen ved blodets bånd, er gods og guld det eneste, de trykker som sine kære børn til sit 

hjerte. Man havde nu besluttet, at overbefalingen i Østerlandene skulle gives til Sabinianus, en gammel mand udlevet mand 

og meget rig, men fej og udygtig i krig, og som tillige på grund af den dunkelhed, hvori han hidtil længe havde levet, ikke 

kunne gøre nogen fordring på at nå en hærførers værdighed. Ursicinus skulle derimod som Barbatios efterfølger sættes 

over fodfolket og kaldes tilbage til hoffet, hvor den farlige urostifter, som man højt og lydt sagde, skulle blive et bytte for 

sine indflydelsesrige og frygtelige fjender. 

Medens man ved Konstantius’s hof drev på med dette, som om det var et drikkelag eller et skuespil, det gjaldt om, og de, 

der havde det hverv at fordele rollerne, sendte købesummen for den nye, pludselig opdukkede hærførers værdighed ind til 

de mægtiges huse, var Antoninus kommet til kongens vinterkvarter, hvor han blev modtaget med åbne arme og hædret 

med tilladelsen til at bære turban, en ære, som hos perserne giver en ret til at være tilstede ved kongens bord og for 

fortjente mænds vedkommende også til i offentlige forsamlinger at tale og stemme med. Nu foer han da ikke således, at 

han stagede sig frem eller lod sig bugsere, som man siger, men for fulde sejl ud i det offentlige liv, æggede bestandig 

kongen og gentog for ham den ene gang efter den anden, som engang Maharbal (Note 97), da han skændte på Hannibal for 

hans nølen, at han forstod at sejre, men ikke at bruge sejren. Han var jo opvokset i disse egne og nøje kendt med deres 

forhold, forstod desuden at fængsle sine tilhøreres opmærksomhed og kildre deres øren, så de ikke brød ud i lovprisninger, 

men som Fæakerne hos Homer (Note 98) i stilhed beundrede ham. Så oprullede han for dem de sidste 40 års historie, 

hvorledes der havde hændt så mange mærkelige krigsbegivenheder og fremfor alt det blodige, natlige slag ved Hileja og 

Singara, hvor vore tropper led et så stort nederlag; og dog var det, som om en fetial holdt de stridende parter fra hinanden, 

thi endnu stod perserne uagtet deres sejre ikke foran Edessas mure eller på broerne over Evfrates, skønt de i tillid til deres 

overlegne våbenmagt og deres glimrende held kunne have udvidet deres rige således, at ….(her er et hul i teksten)…, og det 

allermest på en tid som denne, da langvarige borgerkrige raste og det på begge sider vor romerske blod, der blev udgydt. 

Ved den slags forestillinger forstod overløberen, som altid holdt sig ædru under gæstebuddene, hvor man hos perserne på 

de gamle grækeres vis rådslår om krigsudrustninger og andre alvorlige ting, endnu mere at ophidse den forbitrede konge, så 

han rykkede i marken, straks vinteren var forbi, fuld af tillid til sin store lykke. Antoninus lovede trolig at hjælpe ham, så ofte 

det var nødvendigt. 

6. Omtrent på samme tid kom Sabinianus, stolt af den værdighed, han så pludselig havde fået, til Cilicien og overbragte sin 

forgænger et brev fra kejseren, hvori denne bød ham at skynde sig til hoffet for at overtage en højere værdighed, og dét var 

netop under sådanne farefulde omstændigheder, at selvom Ursicinus havde opholdt sig i Tule (Tule er romernes betegnelse 

for det yderste Nordens ukendte egne), ville forholdene med rimelighed have krævet, at han var blevet hentet hjem igen. 

Thi han var velkendt med den gamle krigstugt og af lang erfaring også med persernes måde at føre krig på. Efterretningen 

om dette vakte stor bevægelse i provinserne; byernes forstandere og borgerskab vedtog den ene tillidserklæring til ham 

efter den anden og modtog ham med en bifaldsstorm, hvor han kom, ja, de var ikke langt fra med magt at ville holde på 

denne sin almindelig anerkendte forsvarer, thi de huskede på, hvorledes han var blevet sat til at beskytte dem med en skare 

usle og jammerlige, soldater og dog i 10 år ikke havde lidt et eneste tab, og dertil kom deres frygt for at miste sit liv og sin 

velfærd nu, da han skulle bort og havde fået til efterfølger en mand, som de vidste var højst uduelig. Jeg tror fuldt og fast - 

og der er vel heller ingen tvivl om det, - at rygtets gudinde flyver i ilsom fart gennem luftens egne, thi alene hun kunne 

bringe disse efterretninger så hurtig til perserne, at man der straks kunne træffe sine forholdsregler. Efter mange 

overvejelser frem og tilbage blev man endelig på Antoninus’s råd enig om, at så snart Ursicinus var langt hørte, skulle man 

uden at bryde sig om den stakkels nye hærfører og uden at give sig af med den farlige belejring af byerne ile over Evfrates 

og trænge videre og videre frem, for at man ved sin hurtighed kunne komme rygtet i forkøbet og gøre sig til herre over 

provinserne, som nu ikke havde lidt skade i nogen krig siden Gallienus’s tid (Gallienus var kejser fra 259 til 268 e.kr.) og 

under denne langvarige fred havde svunget sig op til stor velstand; for hele dette foretagende mente Antoninus, at han med 

guddommens hjælp kunne blive en meget god fører. Denne plan blev enstemmig bifaldt, og ligeså almindelig var i den iver, 

hvormed man tog fat på alt det, der i hastværket skulle bringes tilveje; levnedsmidler, soldater, våben og alt andet, som den 

kommende krig fordrede, blev hele vinteren igennem gjort rede. 



Vi opholdt os imidlertid en kort tid på denne side Taurus og fik så befaling til at skynde os til Italien, men næppe var vi 

komne i nærheden af floden Hebrus, (Hebrus: i Trakien, nu Maritza) der strømmer ned fra Odrysernes bjerge, før vi fik et 

brev fra kejseren, hvori han uden nogen som helst undskyldning bød os vende tilbage til Mesopotamien, men uden betjente 

og uden at indlade os på noget farligt foretagende, da al myndighed nu var overdraget til en anden. Dette var blevet 

udklækket af de afskyelige magthavere, i den tanke, at hvis perserne vendte hjem igen med uforrettet sag, ville fortjenesten 

derfor blive tilskrevet den nye hærfører, men hvis derimod sagerne tog en uheldig vending, skulle Ursicinus anklages som 

landsforræder. Vi var ærgerlige over således at blive jagede frem og tilbage uden grund og betænkte os længe på, hvad vi 

skulle gøre, men endelig vendte vi om igen og fandt i Sabianianus en højst frastødende mand med et ubetydeligt ydre og 

små, indskrænkede evner og så jammerlig svag og bange for sig selv, at han næppe kunne holde ud den muntre larm ved et 

gæstebud og da vel endnu mindre slagtummelen. 

Men da nu spejderne og overløberne gentagende og enstemmig forsikrede, at fjenderne rustede sig med den størst mulige 

iver, lod vi den stakkels lille mand blive siddende og gabe og skyndte os afsted til Nisibis (Nisibis: by i Mesopotamien) for at 

træffe de nødvendige forholdsregler til at hindre perserne i deres hemmelige plan om uformodet at overfalde byen. 

Medens vi nu indenfor murene ilsomt traf de nødvendige foranstaltninger, lyste bestandig røgsøjler og bål fra Tigris af og 

henover Kastra Maurorum og Sisara  (Kastra Maurorum og Sisara: to skanser nordøst for Nisibis), og alle de øvrige 

grænseegne i én linje lige hen til byen i et usædvanlig stort tal, til et vidnesbyrd om, at hærgende skarer af fjender var gået 

over floden og var brudt ind i landet. For at de ikke skulle spærre vejene, drog vi ilsomt ud og var kommet omtrent to tusind 

skridt frem, da vi fandt en dreng af fornemt udseende, med en guldkæde om halsen og efter udseendet at dømme otte år 

gammel, sidde og græde midt på landevejen: han var fornemme folks barn, fortalte han, og hans moder var forfærdet 

flygtet for de fremstormende fjender og havde ude af sig selv af skræk ladet ham alene tilbage. Vor hærfører blev rørt og 

ynkedes over ham, og på hans bud satte jeg drengen foran mig på hesten og bragte ham tilbage til byen, men da sværmede 

allerede de fjendtlige røverskarer rundt omkring murene. Jeg havde ingen lyst til at udsætte mig for alle en belejrings 

lidelser, og derfor satte jeg drengen fra mig indenfor en halvåben sideport og jagede i åndeløs hast tilbage efter vor hær; 

men ikke var det langt fra jeg var blevet fanget. Thi en fjendtlig trop forfulgte en tribun ved navn Abdigidus, der flygtede 

sammen med sin tjener; herren styrtede på flugten med hesten, men tjeneren blev grebet, og netop som jeg pilsnar foer 

forbi, spurgte de ham, hvad det var for en hærfører, som var rykket ud; da de hørte, at Ursicinus netop var kommet til byen 

og nu var på vej til Izalabjerget, stødte de ham ned, samlede sig og forfulgte mig i talrig mængde og uafbrudt fart. Men ved 

min hests hurtighed havde jeg et langt forspring for dem; ved Amudis, en liden skanse, traf jeg vore i al mag lejrede på 

jorden, medens hestene græssede rundt omkring; jeg strakte min arm langt ud og viftede med fligen af min kappe, det 

sædvanlige tegn til at fjenden er i nærheden; derpå sluttede jeg mig til dem og foer afsted ligeså raskt som de andre, skønt 

min hest allerede var træt. Det, som voldte os mest frygt, var det klare måneskin og de flade sletter, hvor der ikke ville være 

noget skjulested at finde, hvis vi skulle komme i knibe, thi der var hverken træer eller buske at se, bare lavt græs. Vi fandt 

derfor på at sætte et brændende lys på en pakhest og binde det fast, for at det ikke skulle falde ned, hvorpå vi lod hesten gå 

alene og uden rytter til venstre, medens vi selv ilede mod bjergene til højre, for at perserne skulle tro, at talglyset var en 

fakkel, som blev båret i langsomt trav foran hærføreren, og da vedblive at holde sig i den retning. Uden denne 

forsigtighedsregel var vi ganske vist blevet indhentede og var faldet i fjendernes hænder. 

Da vi var sluppet fra denne fare, kom vi til en skovrig egn. bevokset med vinstokke og frugttræs som har sit navn Mejakarire 

efter de kolde kilder, som findes her. Alle indbyggerne var løbet deres vej, og den eneste, vi fandt, var en soldat, som havde 

skjult sig i en afsides krog; han blev ført for hærføreren og var så bange, at han flere gange modsagde sig selv, men desto 

mere mistanke vakte han. Man gik ham derfor alvorlig ind på livet, og han tilstod da den rene sandhed og forklarede, at han 

var født i Parisii i Gallien og havde gjort tjeneste ved en rytterafdeling, men af frygt for at blive straffet for en forbrydelse, 

han havde gjort sig skyldig i, var han løbet over til perserne; her havde han giftet sig og fået flere børn, og da man havde 

overbevist sig om hans redelighed, var han blevet brugt som spejder overfor vore og havde ofte bragt pålidelige 

efterretninger tilbage med sig. Nu var han blevet sendt ud af de to stormænd, Tampsapor og Nohodares, som stod i spidsen 

for de hærgende skarer, og var netop på vej tilbage til dem for at underrette dem om hvad han havde erfaret. Han måtte 

endnu afgive de oplysninger, han kunne, om hvad man foretog sig på fjendernes side, og blev så stødt ned (dræbt?). 



Vore bekymringer blev endnu større ved disse oplysninger, og vi gjorde da, hvad der under disse omstændigheder syntes os 

at være det bedste og skyndte os så hurtig som muligt til Amida, den by, som siden skulle nå en så sørgelig navnkundighed. 

Her mødte de spejdere os, som vi havde udsendt, og overbragte en pergamentstrimmel med sifferskrift, skjult i en 

sværdskede, som de havde fået befaling til at bringe os af Prokopius, der som for sagt nogen tid i forvejen var blevet sendt 

til perserne sammen med landshøvdingen Lucillianus; med flid havde han her brugt dunkle ord, for at han ikke skulle 

udsætte sig for sørgelige ulykker, hvis overbringerne blev fangne og indholdet forstået. Brevet lød således: „Grækernes 

sendemænd er ført langt bort og vil måske komme til at lide døden. Den gamle konge er ikke fornøjet med 

Hellespontus,(Note 99) men tænker på at slå bro over Granikus og Ryndakus og oversvømme Asien med talrige skarer; han 

er allerede af sig selv heftig og ubøjelig og bliver nu endnu mere ophidset af den afdøde romerkejser Hadrianus’s 

efterfølger. Det er ude med Grækenland, hvis det ikke tager sig i agt.  Meningen med disse ord var, at Perserkongen var gået 

over floderne Anzaba og Tigris, og at han på Antoninus’s tilskyndelse ville gøre sig til herre over hele Østerleden. Da vi med 

stor vanskelighed havde fået denne mening ud af disse utydelige ord, blev der fattet en klog plan. 

Der var på den tid i Korduene, som stod under Perserriget, en satrap ved navn Jovinianus, som i sin ungdom havde levet 

blandt romerne og hemmeligt var os hengiven, fordi han tidligere havde måttet opholde sig som gidsel i Syrien og dér havde 

fået smag på kunst og videnskaber, hvorfor han nu inderlig længtes efter at komme tilbage igen til os. Til ham blev jeg sendt 

sammen med en pålidelig centurion for at få vide, hvad der foregik, og over uvejsomme fjelde og stejle kløfter kom jeg 

endelig til målet. Jeg fremstillede mig for ham, blev genkendt og venlig modtaget: i enrum fortalte jeg ham grunden til min 

ankomst, med mig en mand, der kendte til egnen, og hvis tavshed var at stole på, og kom i hans følge til en høj bjergkæde 

langt borte, hvorfra man, hvis man havde øjne, som var gode nok dertil, kunne se selv den mindste ting i en strækning af 

50,000 skridt.(Note 100). Her ventede vi i to hele dage, men da solen den tredje brød frem, så vi hele egnen under os, så 

langt synskredsen nåede, opfyldt med utallige skarer og i spidsen for dem kongen, strålende i sin pragtfulde klædning. Til 

venstre for ham red den nye konge over kioniterne, Grumbates, en middelaldrende mand med et svagt legeme, men med 

en storslået ånd og navnkundig af mange glimrende sejre; til højre albanernes konge, ham lig i rang og en højt hædret 

mand; bag dem forskellige mægtige og ansete høvdinger, og endelig hele hærens masse, udvalgt af kernen af nabofolkene 

og ved lang øvelse vant til at tåle møjsommeligheder. Men, hører jeg én sige, hvor længe vil du dog, du snakkesalige græker, 

fortælle os om trakerbyen Doriskus og om hære, som troppevis bliver stillede indenfor et gærde og talte? Nej, jeg er så 

forsigtig eller rettere sagt så ængstelig, at jeg ikke fortæller andet, end hvad pålidelige vidnesbyrd erklærer for sikkert og 

utvivlsomt. 

7. Da kongerne var dragne forbi Ninive, den store stad i Adiabene, slagtede de offerdyr midt på broen over floden Anzaba 

og gik glade over, da indvoldene spåede godt. Jeg forstod, at den øvrige hær næppe ville kunne komme over på tre dage, og 

vendte hurtig tilbage til satrapen, hvor jeg tog mig hvile og nød godt af hans gæstfrihed. Derpå rejste jeg atter gennem øde 

og ensomme egne, men trøstede mig med at det var nødvendigt; kom tilbage igen hurtigere, end man havde ventet, og 

satte mod i mine ængstelige landsmænd, om jeg end ikke kunde dølge for dem, at kongerne uden noget som helst omsvøb 

havde sat lige over floden på en eneste skibsbro. Straks blev der da sendt ridende ilbud til hærføreren i Mesopotamien 

Kassianus, og til den daværende landshøvding i provinsen, Evfronius, med befaling om at tilholde bønderde at bringe sig i 

sikkerhed med sine familier og alt kvæg; byen Karræ skulle rømmes, da dens mure var svage, og desuden skulle alle marker 

stikkes i brand for at fjenderne ikke skulle finde noget foder. Befalingerne blev uopholdelig udførte, og snart rasede en 

voldsom ild, der i den grad afsved alt kornet, som allerede var i færd med at modnes på det gulnede halm, og alle de unge 

planter, at der fra bredderne af Tigris lige til Evfrates ikke såes et grønt strå. Denne ild fortærede også en mængde vilde dyr, 

især løver, som gjorde uhyre skade i disse egne, men lidt efter lidt blev udryddede eller også mistede synet på følgende 

måde. Imellem sivene og krattet ved floderne i Mesopotamien lever der en utallig mængde løver, som dog i den milde 

vintertid aldrig gør nogen skade; men i den varme årstid plages de svært i disse hede egne af den brændende sol og af en 

slags store myg, som findes overalt i disse egne i hele sværme. Disse insekter angriber øjnene som det fugtige og lysende 

punkt på legemet og borer sin brød ind i øjenkrogene; efter langvarige pinsler flygter da løverne enten for at søge hjælp hen 

til floderne, hvor de drukner, eller også kradser de deres øjne så længe med kloerne, til de river dem ud, og bliver da aldeles 

rasende. Hvis ikke dette var, ville hele Østerleden vrimle af sådanne dyr. 



Medens nu markerne som sagt brændte, blev der sendt tribuner og livgardister afsted for at dække bredderne på denne 

side af Evfrates med skanser, spidse pæle og andre forsvarsmidler, ligesom de også opstillede kastemaskiner på belejlige 

steder, hvor floden ikke var alt for fuld af hvirvler. 

Midt under dette ivrige arbejde levede den fortræffelige leder af denne farlige krig, Sabinianus, nu da hvert øjeblik burde 

have været brugt til at afværge den almindelige fare, i ro og mag i Edessa og morede sig i al stilhed på begravelsespladsen 

der, som om der ikke var nogen grund til at være bange, når han kun havde sluttet fred med de døde, med at lade sine 

soldater opføre sværddansen til musikkens toner og med de mest latterlige krumspring, en adfærd, der i sandhed var ligeså 

ulykkevarslende som stedet, han valgte dertil; da sådanne ting er ligeså sørgelige at give sig af med som at tale om og altid 

blot er forbud for noget ondt, så skulle dog i det mindste enhver retskaffen mand lære deraf for fremtiden at tage sig så 

meget mere i agt for dem. 

Kongerne var imidlertid draget forbi Nisibis uden at have hærget synderlig her, men da branden på markerne, næret af alt 

det tørre stof, den fik, bestandig greb videre om sig, fortsatte de for at undgå fodermangel deres vej gennem de græsrige 

dale langs foden af bjergene. Til sidst kom de til gården Bebase, der ligger 100,000 skridt (10 0,000 skridt: 20 geografiske 

mil) fra byen Konstantina (Konstantina: Tela Mauzalat); hele egnen herimellem er aldeles tør og bestandig uden vand med 

undtagelse af den smule, der kan findes i brøndene. Her var de længe i uvished om hvad de skulle gøre; til sidst havde de i 

tillid til hærens udholdenhed besluttet sig til at drage videre, da en pålidelig spejder bragte dem den efterretning, at 

Evfrates var svulmet op ved tøbruddet og var gået langt over sine bredder, så det ikke var muligt at vade over den. Således 

var de da uventet skuffede i deres håb og måtte nu tænke på at gøre sig det første, det bedste tilfælde til nytte; under den 

mislige vending, tingene nu så pludselig havde taget, sammenkaldte man et af nødvendigheden krævet krigsråd, hvor 

Antoninus blev opfordret til at sige sin mening. Han foreslog, at man under hans ledelse skulle vende sig til højre; vistnok 

måtte man på denne måde gøre en omvej, men man ville på den anden side komme gennem egne, hvor der var fyldt op af 

alt, som man behøvede, og hvor romerne ikke havde ødelagt noget, fordi de mente, fjenden ville tage vejen ligefrem; derpå 

måtte man drage imod de to skanser Barsala og Laudias, hvor floden lige ved sit udspring er grund og smal og endnu ikke er 

vokset ved at optage nogen bi-elv, så man let kan vade over den. Dette forslag blev bifaldt, og Antoninus fik befaling til at 

stille sig i spidsen her, hvor han kendte egnen, hele hæren bøjede af fra sin forrige vej og fulgte sin fører. 

8. Så snart vi af pålidelige spejdere havde erfaret dette, tog vi det råd at skynde os til Samosata (Somosata: nu Schemisat) 

for der at gå over floden, afbryde broerne ved Zevgma og Kapersana  (Zevgma, nu Bir og Kapersana: byer i Syrien) og på 

denne måde afslå fjendernes angreb, hvis lykken ville være os gunstig. Men da hændte der en forfærdelig skændsel, som 

helst burde begraves i dyb tavshed. To afdelinger ryttere, tilsammen omtrent 700 mand, der fornylig var sendte 

Mesopotamien til hjælp fra Illyrikum, jammerlige feje folk, stod som forposter i egnen og havde om aftenen af frygt for et 

natligt overfald trukket sig bort fra landevejen længere ind i landet, skønt det nu netop gjaldt at passe på selv de mindste 

gangstier. Aldrig så snart havde perserne lagt mærke til, at disse mennesker havde drukket sig fulde og var faldne i søvn, før 

omtrent 20,000 af dem under anførsel af Tampsapor og Nohodares drog afsted, uden at nogen så det, og lagde sig 

slagfærdige i baghold ved højderne i nærheden af Amida. 

Vi var da som sagt på vejen til Samosata og kom allerede i morgendæmringen marcherende, da vi fra en høj bakke så våben 

glimte; straks hørtes der det skrig, at fjenderne var i nærheden, og der blev givet det sædvanlige tegn til at holde sig 

slagfærdige. Vi gjorde holdt i sluttede rækker, men fandt det hverken rådeligt at tage flugten nu, da forfølgerne allerede var 

i syne, eller at indlade os i en kamp, som utvivlsomt ville have døden til følge, med en fjende, der var os overlegen både i 

rytteri og fodfolk. Endelig så vi, det var aldeles nødvendigt at kæmpe, og medens vi endnu stod i uvished om, hvad der 

burde gøres, blev nogle af vore, som vovede sig alt for uforsigtig frem, huggede ned. Nu rykkede begge hære på, og i 

spidsen for de fjendtlige skarer drog Antoninus frem med stor selvfølelse. Ursicinus genkendte ham, råbte til ham i en 

bebrejdende tone og kaldte ham en forræder og en skurk. Da tog Antoninus af sig sin turban, som han bar højt på hovedet 

som et hæderstegn, sprang af hesten og med bøjet ryg og hovedet næsten helt til jorden, hilste han på Ursicinus, kaldte 

ham sin beskytter og sin herre, lagde hænderne på ryggen, hvad der hos assyrierne er et tegn på, at man har en ydmyg bøn 

at gøre, og sagde: „Tilgiv mig, herlige høvedsmand, det var nøden og ikke min frie vilje, som drev mig til det, jeg selv 



erkender for en forbrydelse. Du ved selv, hvorledes de ubønhørlige mennesker, som jeg skyldte penge styrtede mig i 

ødelæggelse; selv din egen høje stilling var jo ikke istand til at sætte skranker for deres griskhed, skønt, du ville tage dig af 

min nød“. Med disse ord trak han sig ud af syne, dog ikke med ryggen til, men baglæns, med alle mærker på dyb 

ærbødighed forsvandt han for vort blik. 

Under alt dette var der gået en halv times tid; da råbte vor bagtrop, som stod længst oppe på bakket, at en ny skare 

harniskklædte ryttere lod sig se i ryggen af os og nænnede sig med den størst mulige hurtighed. Som altid i sådanne 

farefulde øjeblikke, vidste ingen, til hvad side han skulle og kunne vende sig, og nu trængte da hele den umådelige skare ind 

på os; da opløste vi os aldeles og flygtede hver i den retning, hvor vi troede, det var nærmest at slippe bort; men skønt vi 

således hver for sig søgte at klare os ud af den store fare, kunne vi dog, så spredte vi end var, ikke undgå at komme i kamp 

med fjendens blænkere. Nu brød da ingen sig længere om at slippe fra det med livet; vi værgede os af al vor magt og blev 

trængte tilbage til Tigris’s høje bredder. Herfra styrtede nogle sig lige ned, men viklede sig ind i sine våben og blev siddende 

fast på de grunde steder i floden, andre kom derimod ind i de dybe hvirvler og druknede, nogle stillede sig mod fjenden og 

kæmpede med forskelligt udfald, andre igen lod sig skræmme af de tætte hærmasser og søgte at nå hen til de nærmeste 

passer i Taurusbjerget. Iblandt disse lagde man også mærke til hærføreren selv, der var omringet af en hel skare kæmpende 

fjender, men til sidst, takket være hans hests hurtighed, slap bort sammen med tribunen Ajadaltes og en tjener. 

Jeg selv var kommet langt bort fra mine ledsagere og stod netop og tænkte på, hvad jeg skulle gøre, da livgardisten 

Verennianus kom hen til mig med en pil i låret; på hans bøn ville jeg netop forsøge at få denne min kammerat bort med mig, 

da jeg så perserne komme mod mig fra alle kanter. Jeg søgte da i største hast at snige mig hen til byen, som på den side, 

hvor vi var blevet angrebet, lå temmelig højt og kun havde en eneste smal tilgang, som var gjort endnu mere trang ved en 

mølle, der var bygget midt på bakken for at spærre alle sideveje. Her måtte vi midt imellem perserne, der var steget op på 

højden i samme øjeblik som vi, blive stående ubevægelige lige til næste solopgang, og det i en sådan trængsel, at selv de 

døendes legemer blev holdte oppe af menneskemassen og fik ingensteds så megen plads, at de kunne falde til jorden; 

således var der lige foran mig en soldat, som havde fået sit hoved spaltet i to lige dele af et mægtigt sværdhug og nu var 

således klemt inde på alle kanter, at han blev stående ubevægelig som en pæl. Fra alle de forskellige kastemaskiner på 

voldene regnede der en mængde spyd ned på os, men jeg var så nær ved murene, at de ingen skade kunne gøre mig; 

endelig slap jeg da ind gennem en bagdør og traf med det samme på en stor skare mennesker af begge køn, som var 

strømmet sammen hid fra naboskabet. Tilfældigvis var der nemlig netop i disse dage det sædvanlige årlige marked i 

forstaden, som foruden de fremmede købmænd havde samlet en stor mængde folk fra landet. Her skreg og skrålte nu alle i 

munden på hinanden, nogle jamrede over dem, de havde mistet, andre var dødelig sårede, en mængde af dem kaldte på 

forskellige, de havde kær, men som de nu i trængselen ikke kunne finde. 

9. Denne by havde før i tiden haft et meget lidet omfang, indtil Konstantius, som dengang endnu var Cæsar, på samme tid, 

som han byggede endnu en anden by, Antoninupolis, udvidede den for at skaffe indbyggerne et sikkert tilflugtssted, og 

omgav den med store tårne og mure; desuden henlagde han did opbevaringsstedet for grovt skyts, satte den i en sådan 

stand, at fjenderne havde al grund til at være bange for den og ville, den skulle opkaldes efter ham selv.  

På sydsiden beskyttes den af den bugtede Tigrisstrøm, som springer ud lige i nærheden, mod øst vender den ud til 

Mesopotamiens sletter, mod nord støder den op til floden Nymfæus og beskygges af Taurus’s toppe, der danner 

grænseskellet mellem Armenien og folkene på den anden side Tigris, mod vest ligger den op til det lige så frugtbare som 

veldyrkede landskab Gumatene,(Note 101) hvori flækken Abarne ligger, der er kendt af sine varme sundhedskilder. Midt i 

Amida selv udspringer der under borgen en rig kilde, hvis vand er drikkeligt, men i stærk varme undertiden bliver råddent. 

Den almindelige besætning i denne by var den femte partiske legion tilligemed en ikke ubetydelig skare indfødte. Men nu 

var ved persernes indfald seks andre legioner i ilmarcher komne ilenden i forkøbet og stod på de stærke mure. Disse 

legioner var Magnentiakerne og Decentiakerne, som kejseren anså for upålidelige og urolige og derfor efter borgerkrigens 

ophør havde forlagt til Østerlandene, hvor det eneste, man frygter, er udvortes krige; fremdeles den tredivte og den tiende, 

der også kaldtes Fortenses, samt superventorerne og præventorerne under deres anfører, den nuværende høvedsmand 

Ælianus, om hvem jeg før har fortalt, at da han endnu var livdrabant fik han disse folk, som da endnu kun var unge, 



uprøvede rekrutter, til at gøre et udfald fra Singora ved hvilken lejlighed de nedhuggede en mængde sovende persere. 

Desuden opholdt sig også i byen en stor del af den udenlandske livvagt; så kaldtes nemlig nogle afdelinger rytteri, hvori kun 

fornemme barbarer gør tjeneste, og som udmærker sig ved deres ypperlige våben og deres store styrke. 

10. Medens det første stormende angreb udviklede sig på den nævnte måde, vendte kongen sig med perserne og de andre 

folkeslag, han stod i spidsen for, som Antoninus havde rådet til, ved Bibase til højre og tog vejen over Horre, Mejakarire og 

Karka, som om han havde til hensigt at gå forbi Amida. Men da han kom i nærheden af de to romerske skanser Reman og 

Busan, fik han vide af overløbere, at mange havde, flyttet deres ejendele derhen, som man troede lå sikkert i disse 

bjergfæstninger; desuden føjede man til, var der også her foruden en del kostbart bohave en smuk kvinde med sin lille 

datter, gift med en mand fra Nisibis ved navn Kraugasius, der hørte til byens rådsherrestand og ved sin æt, sit gode navn og 

sin indflydelse stod meget højt i anseelse. Kongen fik nu straks lyst til at tilegne sig dette fremmede gods og angreb raskt 

fæstningerne med sikker tillid til sin overlegenhed, og besætningen tabte da også fatningen og blev aldeles blændet ved at 

se en sådan mangfoldig sammensat hær; den blev forræder både mod sig selv og mod alle dem, som havde søgt beskyttelse 

hos den, og da den fik fri afmarch, udleverede den straks nøglerne til portene. Nu blev da alle tilgange åbnede og alt bragt 

for lyset, som var samlet sammen der; også de forfærdede kvinder blev førte frem med småbørnene, der klyngede sig op til 

sine mødre og allerede nu i sin første spæde alder måtte prøve så bitre sorger. Særlig var der en af kvinderne, som tildrog 

sig kongens opmærksomhed. Han spurgte, hvis hustru hun var, og fik vide, det var Kraugasius’s. Hun var bange for, at man 

skulle bruge vold mod hende, men han bad hende trøstig komme nærmere; hun fremstillede sig da for ham, indhyllet lige til 

læberne i et sort slør, og nu trøstede kongen hende venlig med, at hun snart kunne håbe på at gense sin mand, og at 

hendes ære ikke skulle blive krænket. Han havde nemlig hørt, at hendes mand holdt overordentlig af hende, og han håbede 

for denne pris at skulle kunne tilkøbe sig overgivelsen af Nisibis. Dog var der også nogle andre kvinder, han tog i sin 

beskyttelse, nogle jomfruer, der efter de kristnes skik var indviede til gudsdyrkelse; disse bød han at man skulle tage i 

forvaring uden at krænke dem og ikke forstyrre dem i udøvelsen af de religionspligter, der var dem ejendommelige. Således 

påtog han sig for øjeblikket et skin af mildhed, for at alle de, som før havde fået skræk for ham på grund af hans hårdhed og 

grusomhed, nu skulle glemme deres frygt og frivillig kaste sig i hans arme, når det sidste, man vidste om ham, godtgjorde, at 

han med menneskelighed og mildhed forstod at gøre en mådeholden brug af sin store lykke. 

Nittende bog. 
1. Sapor opfordrer forgæves Amida til at overgive sig. Da kong Grumbates forsøger det samme, bliver hans søn dræbt -2. 

Amida omringes og angribes i to dage i træk af perserne - 3. Ursicinus ønsker at komme de belejrede til hjælp, men før ikke 

lov af Sabinianus - 4. Pest udbryder i Amida, men standser efter ti dages forløb, da der kommer regn. Pestens årsager og 

forskellige arter - 5. perserne søger at komme ind i Amida gennem underjordiske gange - 6. De galliske legioners udfald - 7. 

Tårne og andre belejringsværker føres mod murene; romerne stikker dem i brand - 8. perserne erobrer Amida. Ammianus 

undslipper om natten og flygter til Antiokia - 9. De romerske embedsmænd i Amida bliver henrettede eller førte bort i 

lænker. Kraugasius fra Nisibis går af længsel efter sin fangne hustru over til perserne - 10. Almuen i Rom gør uroligheder af 

frygt for kornmangel - 11. De sarmatiske limiganter lader, som om de ønsker fred af kejseren og gør et pludseligt angreb, 

men bliver fuldstændig slået - 12. En mængde mennesker sættes under anklage for majestætsforbrydelse - 13. 

Landshøvdingen Lauricius gør en ende på isaurernes røverier – år 359. 

*** 

1. Kongen var glad over således at have bragt vore i et sørgeligt fangenskab; han ventede sig nu held af samme slags, brød 

op og nærmede sig efterhånden Amida, som han nåede på den tredje dag. I morgenrødens første stråler så man da, så langt 

øjet kunne række, intet andet end våbnenes glans og det jernklædte rytteri, som opfyldte sletter og høje. Selv ragede han 

med sin højde op over alle de andre, som han red der i spidsen for hele hæren og bar som diadem et gyldent vædderhoved, 

besat med ædelstene; stor glans fik hans fremtræden ved de mange slag; stormænd, der ledsagede ham, og hans øvrige 

følge, der var sammensat af de mest forskellige folkeslag. Det var nu at vente, at han ville forsøge på at få byens forsvarere 

til frivillig at overgive sig, da han efter Antoninus’s plan skulle skynde sig andetsteds hen. Men den himmelske guddom 

havde, for at indeslutte hele Romerrigets lidelser indenfor et lidet rum, gjort ham ganske umådelig selvtillidsfuld og indgivet 



ham den mening, at han blot behøvede at vise sig, så ville straks alle de belejrede blive så forfærdede, at de ville komme og 

bønlig bede om nåde. Ledsaget af den kongelige livvagt red han hen til portene; men da han nu alt for tillidsfuld kom så 

nær, at man endogså tydelig kunne skelne trækkene i hans ansigt, blev han på grund af sine påfaldende smykker målet for 

alle pile og kastevåben, og det ville have været ude med ham, hvis ikke støvskyen havde berøvet skytterne udsigten; således 

slap han fra det med et hul i sin kappe, der var truffet af et kastespyd, og reddede sit liv for snart selv at bringe tusinder af 

mennesker i døden. Herover var han så rasende, som om vi havde gjort os skyldige i et tempelran, talte om, at man havde 

vovet at lægge hånd på den mand, der var herren over så mange konger og folk, og traf med største iver alle forberedelser 

til at jævne byen med jorden. Først da de fornemste hærførere bad ham ikke at lade sig rive således hen af sin vrede, at han 

blev sit glimrende foretagende utro, og tillige de andre stormænd formildede ham ved venlige forestillinger, besluttede han 

også den følgende dag at opfordre besætningen til at overgive sig. Så snart derfor dagen brød frem, drog kioniternes konge 

Grumbates, som tillidsfuldt havde påtaget sig at udføre dette hverv, hen til murene med en skare håndfaste drabanter. Men 

aldrig så snart havde en flink skytte lagt mærke til, at han var indenfor skudvidde, før han spændte kastemaskinen og 

gennemborede både rustningen og brystet på hans søn, der gik ved faderens side, en ganske ung mand, der i vækst og 

legemsskønhed stod over sine jævnaldrende. Ved hans fald spredte alle hans landsmænd sig på flugt, men i den rigtige 

følelse, at hans lig ikke måtte røres, vendte de snart om igen og kaldte under ildeklingende skrig talrige skarer til våben; ved 

deres sammenstimlen udspandt der sig en hidsig kamp, og pilene fløj som hagl hid og did. Efter en morderisk kamp, som 

strakte sig ud lige til dagens ende, lykkedes det endelig fjenderne, efter at natten allerede var brudt frem, under mørkets 

beskyttelse med nød og næppe at få liget trukket bort over dynger af døde kroppe og strømme af blod på samme måde, 

som de to hære engang ved Troja kæmpede om den tessaliske helts døde ven(Note 102). Ved dette dødsfald blev 

kongehuset opfyldt af sorg og alle de fornemme med faderen selv smertelig rammede af det pludselige tab; alle 

krigsforetagender blev indstillede og sørgefest holdt efter hans eget folks skik over den unge mand, der ved sin høje fødsel 

var hæder værd, og som desuden havde været meget afholdt. Iført sin sædvanlige rustning blev han båret ud og lagt på et 

stort, højt stillads, og rundt om ham blev stillet 10 løjbænke, hvorpå der lå afbildninger af døde mennesker, så ypperlig 

udførte, at de så aldeles ud som lig, der allerede ligger i graven; i syv hele dage sad mændene telt- og afdelingsvis ved 

sørgemåltidet og under dans og afsyngelse af en slags klagesange holdt de sørgefest over den unge kongesøn. Kvinderne 

derimod slog sig ynkelig for sit bryst og jamrede som sædvanligt ved slige lejligheder over at folkets håb var knækket i sin 

første blomstringstid, på samme vis, som man ofte kan se de kvinder, der deltager i Venusdyrkelsen, udgyde tårer ved 

Adonisfesten, som i den hemmelige gudsdyrkelse sindbilledlig skal betegne markfrugternes modning. 

2. Efter at liget var brændt og benene var samlede i en sølvurne for efter faderens beslutning at begraves i fædrelandets 

jord, blev der straks holdt et stort krigsråd, hvori man blev enig om at lægge byen i aske og på den måde bringe den dræbte 

ynglings drauge et sonoffer; thi nu ville ikke Grumbates finde sig i at rykke videre, før hans eneste barns skygge var hævnet. 

I to dage fik soldaterne lov til at hvile, og der blev kun udsendt folk nok til at ødelægge de frugtbare og dyrkede marker, der 

lå lige så åbne som i fredens tid; men derpå blev byen omringet af en femdobbelt række skjolde. På den tredje dags morgen 

vrimlede det allevegne, så langt øjet kunne række, af ryttere med blanke rustninger, og med langsomme skridt rykkede 

rækkerne hen på den plads, som ved lodkastning var tildelt dem. Perserne stod nærmest ved muren rundt omkring den. 

Den østlige side, der, hvor den unge mand til vor fordærvelse var faldet, tilfaldt kioniterne. Verterne fik sydsiden (Note 103); 

nordsiden vogtede albanerne, overfor vestporten stillede sig segestanerne, som ikke finder sin lige i krigersk fyrighed; med 

dem drog frem i langsom gang skarer af høje elefanter, fæle at se til med deres rynkede hud og belæssede med væbnede 

mænd; dette syn er, som jeg så ofte har sagt, det mest frygtelige og gruopvækkende, man kan have for sine øjne. 

Da vi så disse umådelige folkemasser, som alt længe havde været opbudte til Romerrigets ødelæggelse og nu stod færdige 

til at volde os undergang, opgav vi alt håb om redning og tænkte kun på, hvorledes vi med ære skulle forlade livet; dette var 

nu det ønske, som vi alle delte. Lige fra solens opgang til dagens ende stod skarerne ubevægelige, som rodfæstede i jorden, 

ingen rørte en fod, ikke en lyd var at høre, ikke engang en hests vrinsken; i samme orden som den, de var rykkede frem i, 

drog de tilbage igen, vederkvægede sig med mad og søvn, og før natten var helt forbi, omringede de så under trompeternes 

klang med deres frygtelige kreds den by, som de tænkte snart skulle falde. Næppe havde Grumbates efter sit fædrelands og 

ligeså vor fetials skik udslynget en lanse, dyppet i blod, (lansen blev udslynget som krigserklæring) før hæren under 



våbenbrag stormede løs på murene; øjeblikkelig brød denne ulyksalige krig ud i fuld flamme, idet fjendernes skarer med 

ilsomme skridt hidsig løb i kampen og vore med kraft og bestemthed greb til modværge. 

Så slyngede skorpionerne (skorpion: en slags kastemaskine) de vældige sten ud over fjenderne og strakte mange af dem til 

jorden med knust hoved, andre blev gennemborede af pile, atter andre af kastespyd, så fjenderne vanskelig kunne komme 

længere frem for de dynger af lig, som bedækkede jorden, andre, som var sårede, flygtede ilsomt tilbage til deres. Og ikke 

var der mindre jammer eller ringere mandefald i byen, da pilene i tæt mængde som en mørk sky formørkede luften, og 

kastemaskinerne, som perserne havde fået fat i, dengang de plyndrede Singara, voldte mange sår. De belejrede anstrengte 

alle deres kræfter og optog igen kampen, hver gang den var blevet afbrudt; men blev de sårede i sin store iver for at 

forsvare sig, da havde deres fald den skadelige følge, at de enten, når de væltede sig i sit blod, rev de nærmeste med sig i 

faldet, eller ialfald, når de havde fået en pil i legemet og endnu var i live, råbte på folk, der forstod sig på at tage den ud. 

Således fulgte da det ene blodige optrin på det andet, så længe det var dag, og selv aftenens mørke kunne ikke mindske 

iveren; med sådan hårdnakkethed kæmpede man på begge sider. Medens vagterne om natten stod under våben, genlød 

bakkerne af råb fra begge de fjendtlige sider; vore priste kejser Konstantius’s fortjenester som hele verdens hersker, 

perserne kaldte Sapor saansaan og pirosen, det vil oversat sige kongernes konge og sejrherren i kampene. 

Endnu før dagen brød frem, blev ved trompetens lyd de umådelige skarer påny kaldte sammen til en lige så rasende kamp 

og styrtede frem som rovfugle; så langt man kunne se henover marker og dale, var der intet andet at opdage end de vilde 

folkeslags blinkende våben. Snart opløftedes krigsskriget, og alle styrtede blindt frem; men fra murene fløj der en svær 

mængde kastevåben, og efter hvad man måtte antage, voldte den tætte menneskemasse, at intet kastespyd slyngedes 

uden at træffe. Thi under de mange ulykker, der tårnede sig op omkring os, brød vi os som sagt ikke om at beholde livet, 

men havde kun det inderlige ønske at dø som tapre mænd, og således blev der da kæmpet, uden at derpå nogen af siderne 

kunne spores tegn til udmattelse, lige fra den tidlige morgen til mørket faldt på, med mere hidsighed end overlæg. Alle 

istemte høje råb, både den, der huggede løs på en fjende, og den, der segnede for en fjendes hug, og så stor var den iver, 

der opfyldte alle, at ingen tænkte på at dække sig mod sår. Endelig gjorde da mørket ende på blodbadet, og overmålet af 

lidelser havde også gjort en længere våbenhvile til en nødvendighed for begge parter. Thi da vi fik tid til at hvile, så blev de 

få kræfter, vi endnu havde tilovers, fortærede af uafladeligt arbejde, forenet med søvnløshed, hvortil endnu kom det 

gyselige syn af blodet og de døendes blege ansigter; disse stakler kunne man i det indskrænkede rum ikke engang give den 

sidste trøst, løftet om at jorde dem; thi indenfor den temmelig lille stad var der nu syv legioner og en skare fremmede og 

borgere af begge køn og af de mest forskellige folk og dertil; også nogle få andre soldater, så der i det hele vel kunne være 

en 20,000 mennesker sammenpakkede der. Enhver måtte derfor sørge for deres egne sår, så godt han kunne, hvis han ikke 

var så heldig at finde nogen, der ville hjælpe ham; farlig sårede kæmpede med døden og omkom af forblødning, andre lå på 

sit ansigt, gennemborede af pile, opgav ånden og kastedes så til siden som lig, atter andre var så bedækkede med sår over 

hele legemet, at kyndige folk nægtede at hjælpe dem, for ikke at volde dem en unyttig smerte ved at røre ved dem; nogle 

ville selv rive pilene ud, men led under dette farlige forsøg på at redde sig kvaler, i som var endnu værre end døden. 

3. Medens begge parter således hårdnakket kæmpede ved Amida, havde Ursicinus al grund til at ærgre sig over, at han stod 

under en andens myndighed. Den ene gang efter den anden bad han Sabinianus, der som øverstbefalende over hæren var 

hans overordnede og endnu ikke havde kunnet rive sig løs fra sine grave, om at samle alle de letvæbnede i én afdeling og 

lade dem hemmelig skynde sig afsted langs foden af bjergene; ved hjælp af disse lette tropper kunne man da, hvis lykken 

var gunstig, opsnappe forposterne og overfalde de fjendtlige nattevagter, der i vid omkreds dannede en ring omkring 

murene, eller også ved gentagne angreb tvinge de ivrige belejrere til at vende tankerne andetsteds hen. Men alt dette 

erklærede Sabinianus for farligt og ville intet vide af det; offentlig gav han som påskud et brev fra kejseren, hvori denne 

udtrykkelig bød ham i alt hvad han foretog sig at skåne soldaterne så meget som muligt; men i sit inderste hjerte tænkte 

han på det, man ved hoffet ofte havde indskærpet ham, at han måtte hindre sin ærgerrige formand fra at få nogen lejlighed 

til at udmærke sig, selv om det, denne gjorde, ville være til nytte for staten. Så ivrig var man; provinserne måtte gerne gå til 

grunde, når blot ikke den tapre kriger blev nævnt som formand eller deltager i nogen mindeværdig dåd. Ursicinus var rent 

ude af sig selv over disse ulykkelige forhold; han sendte ofte spejdere til os, uagtet det på grund af de tætte vagtkæder ikke 



var let for nogen at komme ind i byen og udkastede flere andre gode planer, men kunne ikke udrette noget. Han var at se 

på som en stor, vild og frygtelig løve, der ser sine unger fangne i net, men ikke vover at rive dem ud af faren, fordi man har 

berøvet den dens klør og tænder. 

4. Men i byen, hvor der lå en sådan mængde lig rundt omkring i gaderne, at det ikke var muligt at få jordfæstet dem, kom 

der nu til alle de andre ulykker også en pest, som fik sin næring af uddunstninger fra de forrådnende legemer, af den 

glødende varme og de mange slags møjsommeligheder, folket havde at kæmpe med. Hvorfra denne sygdom i sine 

forskellige arter har sin oprindelse, skal jeg i korthed forklare. 

At et overmål af kulde eller varme, fugtighed eller tørhed fører pestagtige sygdomme med sig, det har filosofer og 

navnkundige læger påvist. Derfor lider også indbyggerne i sumpede eller fugtige egne af hoste, øjensygdom eller lignende, 

medens på den anden side de, som bor i varme egne, hentæres af feberhede. Men jo mere virksom ilden er fremfor alle 

andre stoffer, desto hurtigere medfører også tørke døden. Deraf kom det, at da Grækenland har alle de mange lidelser i den 

10-årige krig, for at ikke en udlænding ustraffet skulle have brudt en kongelig ægtepagt, omkom der under en sådan pest en 

mængde mennesker for Apolios pile, og Apollo, det vil sige solen. Ligedan var det med den pest, der i begyndelsen af den 

peloponnesiske krig bragte så bitre lidelser over atenienserne; efter Tukydides’s fortælling opstod den i Æthiopiens 

glødende egne, nærmede sig derfra mere og mere og udbredte sig til sidst over Attika. Andre mener, at når som så ofte 

luften og vandet fordærves af forrådnede lig eller lignende, angriber dette for en stor del sundheden, eller ialfald fører en 

pludselig forandring i vejret mere lette sygdomme med sig. Nogle forsikrer også, at når luften bliver tyk af de tætte dunster, 

som stiger op fra jorden, hindrer den legemets uddunstninger og bliver undertiden dødelig; dette er da grunden til, hvad 

Homer fortæller, at foruden mennesker også andre levende væsener pludselig styrtede døde om, noget, som også er blevet 

stadfæstet ved senere erfaringer, når en sådan sygdom er brudt ud. Den første form af pesten kalder man pandemus; den 

har den virkning, at indbyggerne på alt for tørre steder angribes af hyppige feberanfald. Den anden slags kaldes epidemus; 

den indtræder til bestemte tider' svækker synet og fører med sig farlige bylder. Den tredje slags er lømodes, der ligeledes 

falder på visse tider, men overordentlig hurtig medfører døden. 

Det var denne sidste slags pest, vi nu blev angrebet af; dog døde kun få som følge af den utålelige hede, der hvor man var 

alt for tæt sammenpakket. Endelig kom der i den nat, som fulgte efter den tiende dag en let regn, der adsplittede de tætte 

og tykke dunster, og legemerne fik sin sundhed igen. 

5. I denne mellemtid havde de virksomme persere omgivet byen med brystværn af vidjer og begyndt at opkaste stormdiger 

(Note 104); ligeledes blev der tømret høje tårne, som på forsiden var beslåede med jern; på toppen af hver af dem blev 

stillet en kastemaskine for at fordrive forsvarerne fra muren; dog ophørte ikke derfor et eneste øjeblik den lette kamp 

mellem slyngekasterne og bueskytterne. Vi havde hos os to magnentianske legioner, der som før sagt nylig var førte over fra 

Gallien; det var tapre, raske mænd, flinke til kamp i åben mark, men til den slags krig, som vi nu så os indskrænkede til, var 

de så langt fra at være duelige, at de kun voldte os bryderi; da de hverken kunne hjælpe nogen ved maskinerne eller ved at 

bygge andre forsvarsværker, gjorde de dumdristige udfald og kæmpede tappert, men kom altid tilbage i formindsket tal; på 

denne måde var de os til lige så stor hjælp, som når en eneste mand ved en ildebrand, hvor det brænder i lys lue, som man 

siger, bringer vand i sin hule hånd. Til sidst blev portene låste, og på sine tribuners forbud holdt de op med deres udfald, 

men skar tænder som vilde dyr, indtil de nogle dage efter, som jeg siden skal fortælle, fik lejlighed til påny at vise sig 

virksomme. 

På et fremspringende sted ved sydkanten af murene, i der vender ud imod floden Tigris, stod der et højt tårn, ved hvis fod 

der gabede en dyb fjeldkløft, som man ikke kunne se ned i uden at gyse; fra denne kløft gik der under hvælvede buer lige op 

til byen underjordiske trappetrin, som man benyttede sig af for hemmeligt at øse vand fra floden; i alle de faste pladser i 

disse egne, som ligger ved en flod, har jeg set sådanne anlæg, udførte med stor kunst. 

Disse mørke gange havde man på grund af den bratte kløft ikke anset det for nødvendigt at bevogte, men nu steg under 

ledelse af en overløber fra byen, som havde slået sig på fjendernes parti, 70 persiske bueskytter af kongens livvagt, flinke og 



pålidelige folk, begunstigede af stilheden på det afsides liggende sted, pludselig én for én en nat op ad dem lige ind i det 

tredje stokværk af tårnet. Her holdt de sig skjulte, men viftede om morgenen med en purpurkappe, som var tegnet til, at 

kampen skulle begynde, og da de så, at deres hær bredte sig ud på alle kanter som en strøm omkring byen, tømte de deres 

pilekogre og kastede dem for foden af sig, og under morderiske skrig sendte de med stor dygtighed deres pile ud til alle 

kanter. På samme tid gik de tætte rækker meget hidsigere end nogensinde løs på byen. Vi var i største tvivl om hvem vi 

skulle vende os mod, enten dem, som angreb os ovenfra, eller den mængde, som steg op ad stigerne og allerede greb efter 

murtinderne; vi fordelte da arbejdet imellem os; fem af de lettere kastemaskiner blev trukne afsted og stillede imod tårnet; 

raskt udslyngede de deres træpile, som undertiden gennemborede to fjender ad gangen; nogle faldt farlig sårede ned, 

andre ville undgå virkningerne af de knagende maskiner, men styrtede hovedkulds i dybet og fandt døden med knuste 

legemer. Så snart dette i al hurtighed var afgjort og maskinerne atter var førte tilbage på deres vante pladser, kunne vi i lidt 

større sikkerhed forsvare murene med hele vort mandskab. Soldaterne var rasende forbitrede over overløberens skændige 

handling, og lige så let som om de løb nedover en flad slette, udslyngede de med kraftig arm de forskellige kastevåben med 

sådant eftertryk, at verterne, der stod imod syd, sprængtes fra hinanden ved de svære sår, de fik, og forfærdede ilede 

tilbage til deres telte, hvor de måtte begræde tabet af mange af deres. 

 Et lidet solglimt af lykken havde vi da fået på denne dag, da vi selv ikke havde lidt noget tab, medens fjendens nederlag var 

så meget større; resten af dagen anvendte vi til hvile og vederkvægelse. Straks den følgende dag brød frem, så vi fra borgen 

en umådelig skare mennesker, som blev ført fra den erobrede skanse Ziata til den fjendtlige lejr; denne faste plads var 

rummelig og velbefæstet - den omfattede nemlig et rum på ti stadier (Ti stadier: 1/4 geografisk mil) - og derfor havde en 

mængde forskellige mennesker søgt deres tilflugt der. Også andre faste pladser var i disse dage blevet plyndrede og 

opbrændte og flere tusind mennesker slæbte bort derfra for nu at gå trældommen imøde; iblandt disse var også mange 

kraftløse oldinger og gamle kvinder, som man da, når de af en eller anden grund ikke kunne mere og udmattede af den 

lange vej mistede al lyst til livet, lod ligge med overskårne lægge og fodknogler. 

Ved synet af disse sørgelige skarer forlangte de galliske soldater med mere rosværdig end betimelig iver, at man skulle give 

dem lov til at indlade sig i kamp med fjenden og truede deres tribuner og høvedsmænd, som forbød dem det, med døden, 

hvis de længere holdt dem tilbage. Som vilde rovdyr i bur, der kommer endnu mere i raseri ved lugten af ådsler, i håb om at 

komme ud slår hovedet imod de bevægelige tværbjælker, (bevægelige tværbjælker: oppe i de vilde dyrs bure var der en 

bevægelig cylinder, som dyrene ikke kunne få fast fod i når de sprang op på den) således huggede de med deres sværd løs 

på portene, der som ovenfor sagt var lukkede. Hvad der især voldte dem uro var tanken om, at de i tilfælde af byens 

ødelæggelse ligeledes skulle finde deres død uden at have udført nogen glimrende dåd, eller hvis den holdt sig, de da skulle 

få det ord på sig, at de intet havde gjort, som var gallisk tapperhed værdig; og dog havde de jo før ved deres gentagne 

udfald for at hindre fjendernes arbejder altid mistet nogle af deres folk og på den måde opnået, hvad de ville. 

Vi var da aldeles rådvilde og vidste ikke, hvad vi skulle gøre med disse rasende mennesker; endelig tog vi det råd, som de 

kun modstræbende gik ind på, at da det nu engang ikke var muligt at holde længere på dem, skulle de vente nogle timer, og 

så få tilladelse til at angribe de fjendtlige forposter, som ikke stod synderlig længere end et pileskud borte, og når de så 

havde brudt igennem dem, kunne de gå videre. Thi det var klart, at hvis de havde lykken med sig, ville de anrette et stort 

blodbad. Medens der nu blev truffet forberedelser til dette foretagende, gjorde vi andre alt istand til et kækt forsvar af 

murene og fordelte arbejdet, nattevagterne og maskinerne for at kunne kaste stene og pile ud på alle kanter. Også 

belejringsværkerne rejste sig, omend langsomt; dog havde de persiske fodfolk opkastet to stormdiger; men imod disse 

havde vi på vor side med stor iver rejst høje bolværker, der nåede lige så langt op som fjendernes, og var så faste, at de 

kunne bære så mange forsvarere, det skulle være. 

Nu var det imidlertid ikke muligt at holde længere på gallerne, de forsynede sig med økser og sværd, og da man så, at det 

ville blive skyet vejr, så månen ikke ville kunne skinne om natten, drog de ud af en sideport under bøn om gudernes hjælp, 

så de ville stå dem bi med gunstig velvilje. Med tilbageholdt åndedræt kom de i nærheden af fjenderne, sluttede sig tæt 

sammen og gjorde et kraftigt angreb, nedhuggede nogle af forposterne, dræbte de yderste af vagterne i lejren, som lå i 

deres trygge søvn uden at ane nogen sådan fare, og tænkte i sit hjerte på at overfalde selve kongeteltet, hvis lykken ville 



være dem god. Men hvor sagte deres fodtrin end var, så hørte man dog både dem og de døendes suk; fjenderne rystede 

søvnen af sig, sprang op i mængde og kaldte de andre til våben. Soldaterne blev da stående stille og vovede ikke at rykke 

længere frem; thi det ville jo ikke være rådeligt nu da de var vågnede, som det hemmelige overfald gjaldt, at styrte sig i den 

åbenbare fare, så meget mere som hele skarer af persere fulde af raseri kom løbende til kampen fra alle kanter. Gallerne 

holdt sig imidlertid urokkelig, så længe de kunne, i tillid til sin legemsstyrke og deres mod og nedhuggede med deres sværd 

alle, som kom i vejen for dem; men da en del af dem var nedhuggede eller gennemborede af den store mængde pile, som 

fløj på alle kanter, og de tillige mærkede, at de tililende fjenders skarer og dermed tillige hele faren samlede sig på dette 

ene punkt, skyndte de sig at slippe bort, dog uden at vende ryggen til; de trak sig tilbage i så god orden, som om de gik efter 

takt, blev lidt efter lidt drevet udenfor lejrvolden, og uden længere at kunne udholde angrebene fra de tætsluttede 

fjenderækker, slap de bort, forfulgte af lejrtrompeternes klang. På samme tid lød der inde i byen en mængde horn, portene 

blev lukkede op for at modtage vore, hvis de var i stand til at komme så langt, og kastemaskinerne knagede, dog uden at 

slynge pile ud, for at de fjendtlige forposter ikke skulle mærke, at murene, som de stod udenfor, var blottede for forsvar, 

men lade sig drive bag ved deres dræbte våbenfæller, og imidlertid uden tab slippe indenfor de halvåbne porte. Ved hjælp 

af denne list kom gallerne henimod daggry indenfor porten med formindsket antal, nogle farlig, andre let sårede; fire 

hundrede mand savnedes i denne nat, men så havde de heller ikke draget ud imod en Resus eller trakere (Note 105), 

lejrede foran Trojas mure, nej, Perserkongen, omringet som han var af sine hundrede tusind væbnede, ville de have dræbt i 

hans eget telt, hvis ikke en mægtigere skæbne havde stået dem imod. For deres høvedsmænd, formændene for denne 

heltegerning, lod kejseren efter byens ødelæggelse rejse billedstøtter i fuld rustning på en plads med livlig færdsel i Edessa; 

disse billedstøtter har lige til denne dag holdt sig ubeskadigede. 

Da ved lysets frembrud ligene kom for dagen, og man blandt de dræbte fandt adelsmænd og satraper, forkyndte de 

forvirrede skrig, blandede med klager, den skæbne, som på forskellig måde havde rammet så en, så en anden; overalt var 

der sorg, og kongerne var forbitrede på de vagtposter, der stod nærmest byens mure, og som efter deres mening havde 

ladet romerne tvinge ind i lejren. Man blev som følge af alt dette enig fra begge sider om en våbenstilstand på tre dage, som 

også gav os lejlighed til at trække vejret. 

7. Denne uventede hændelse havde imidlertid vakt så megen skræk og forbitrelse blandt fjenderne; at de opgav al nølen, 

thi ved stormløb med våben i hånd kunne de ingen vegne komme, og besluttede at afgøre sagen ved belejringsværker. 

Kamplysten var stegen til den yderste grad, og alle ilede nu afsted for at dø med ære, hvis de ikke kunne opnå at bringe de 

faldnes skygger dødsofferet pa byens ruiner. 

Værket tilendebragtes raskt under den almindelige iver, og da morgenstjernen viste sig på himlen, blev flere forskellige 

belejringsværker flyttede hen imod murene, deriblandt jernbeslåede tårne, på hvis høje toppe var stillede kastemaskiner, 

som kom til at stå højt over murene og således skulle drive forsvarerne bort fra disse. Eftersom dagen blev lysere, tilslørede 

jernrustningerne hele himlen, og de tætte skarer rykkede frem, ikke som før uden orden, men i langsom gang til 

trompeternes lyd og uden at nogen sprang i forvejen for de andre; oventil var de beskyttede af stormtage og foran sig holdt 

de skansekurve af vidjer. Da de kom indenfor skudvidde, kunne de persiske fodfolk kun med stor nød, ved at holde 

skjoldene foran sig, værge sig mod de pile, som fra murene af slyngedes ud af kastemaskinerne, og da næsten ethvert 

kastevåben af enhver som helst slags, der kom flyvende, ramte en mand, spredte de deres rækker; også de harniskklædte 

ryttere blev noget køligere og veg tilbage, hvad dem gav vore nyt mod. Men fjendernes kastemaskiner på de jernbeslåede 

tårne, som virkede ovenfra og ned, havde med den overlegenhed, deres stilling gav den, så meget større magt og anrettede 

et stort blodbad blandt vore.  

Da derfor mørket faldt på og begge parter giv sig til hvile, blev størstedelen af natten brugt til at udfinde et middel, hvorved 

man kunne afhjælpe denne farlige ulykke. 

Efter mange overvejelser frem og tilbage blev vi endelig enige om en plan, som var den bedste, vi i hastighed kunne finde 

på, nemlig at stille fire skorpioner mod disse kastemaskiner. Da de var bragt over og vi netop var i færd med forsigtig at 

opstille dem, hvad der er en meget vanskelig kunst, brød en for os såre sørgelig dag frem og viste persernes frygtelige 



flokke, hvortil endnu kom elefanternes skarer, hvis brøl og umådelige legemer er det skrækkeligste, den menneskelige 

tanke kan forestille sig. Medens vi nu på alle kanter trængtes af våben, belejringsværker og de uhyre bæster, fløj der ud fra 

skorpionernes jernslynger fra murene af runde stene, som sprængte fra hinanden tårnenes sammenføjninger og styrtede 

kastemaskinerne med samt dem, som spændte dem, i den grad om hverandre, at nogle omkom uden sår, andre knustes 

under de vældige ruiner. Elefanterne drev vi af al vor magt tilbage, ved på alle kanter at sætte ind på dem med brande; så 

snart disse rørte ved deres legemer, veg de tilbage, og deres førere kunne ikke længere styre dem. Til sidst blev også 

belejringsværkerne stukne i brand, men i kampen selv kom der ikke derfor noget ophold. Thi Perserkongen selv, som aldrig 

er forpligtet til at være tilstede i noget slag, var nu så forbitret over alle disse ulykkesstorme, at han gjorde, hvad man aldrig 

havde hørt eller spurgt før, og kastede sig selv som en simpel soldat ind i de tætteste rækker; men da han var let kendelig, 

selv for fjerntstående, ved hele den mængde mennesker, som dækkede ham, blev en masse kastevåben rettet mod ham, og 

mange af hans drabanter faldt, men selv slap han bort og ilede nu om fra den ene afdeling til den anden, og det lige til 

dagens ende, uden at lade sig skræmme ved det frygtelige syn af de døde og sårede; da først tillod han hæren en kort tid at 

tage sig hvile. 

8. Natten afbrød nu vistnok kampen, men næppe var solen kommet på himlen, før kongen skummende af vrede og harme 

og uden at ville tage noget hensyn til menneskelighedens fordringer atter opbød sine folk imod os for at nå til sine ønskers 

mål. Belejringsværkerne var, som før fortalt, blevet opbrændte, og da angrebet blev rettet på os fra de høje stormdiger, der 

lå nærmest op til murene, rejste vore også på den indvendige side forhøjninger, så godt og ivrig, som de var istand til, og 

gjorde nu i denne vanskelige stilling modstand med en kraft, der fuldkommen kom op imod fjendens. 

Længe blev det blodige slag uafgjort, og der var ikke en eneste, som af frygt for døden kølnede i sin iver for forsvaret; 

kampen havde allerede nået sin højde, da begge parters skæbne fik sin afgørelse ved et tilfælde, som det var umuligt at 

bøde på, idet vor jordvold, det værk, vi så længe have arbejdet på, pludselig styrtede sammen som ved et jordskælv, og 

derved blev det åbne mellemrum mellem muren og det fjendtlige stormdige udenfor udfyldt, som om der havde været lagt 

en banet vej eller en bro over, så der nu havde åbnet sig en gennemgang for fjenderne, hvor de ikke stødte på nogen 

hindring; tillige blev størstedelen af soldaterne knuste i faldet eller så ilde tilredte, at de intet mere kunne gøre. Alligevel løb 

man sammen fra alle kanter for at afværge denne pludselige fare, men netop fordi man skyndte sig så, hindrede man 

hinanden i at komme frem, medens fjendernes mod voksede med deres held. På kongens bud blev nu alle stridskræfter ført 

frem, man greb til sværdet, og på begge sider strømmede blodet under et umådeligt myrderi, og gravene fyldtes med lig; 

men desto bredere vej åbnede der sig for de fjendtlige tropper, som nu i et rasende stormløb fyldte hele byen, og dermed 

var alt håb om forsvar eller flugt afskåret; væbnede og værgeløse blev huggede ned som kvæg uden forskel på køn. 

Det begyndte allerede at blive mørkt, og endnu var en skare af vore i fuld kamp, så meget end lykken havde vendt sig imod 

dem, da jeg skjulte mig i en afsides liggende del af byen sammen med to andre og kom derpå under beskyttelse af den 

mørke nat ud gennem en bagport, hvor der ingen vagt var; understøttet af mit kendskab til den smudsige omegn og af mine 

ledsageres raskhed, kom jeg endelig til den tiende milesten. Her tog vi os en smule hvile, og da vi netop skulle begive os på 

vej igen, og jeg næsten var ødelagt af den anstrengende gang, som jeg med min mere forfinede opdragelse ikke var vant til, 

fik jeg se et syn, som i al sin skrækkelighed dog lovede mig, træt som jeg var, en meget velkommen lindring. En af 

troskarlene sad på en løbsk hest uden sadel og bidsel, og for ikke at glide af havde han som sædvanligt slynget den tøjle, 

hvormed hesten blev ledet, om den venstre arm, men han blev snart kastet af, og da han ikke kunne frigøre sig for båndet, 

blev han slæbt afsted over stok og sten og sønderrevet lem for lem, medens det udmattede dyr blev sinket i sit løb ved 

tyngden af liget. Hesten blev i rette tid opfanget, jeg svang mig op på dens ryg og kom med mine ledsagere efter et 

besværligt ridt til de varme svovlkilder. Heden havde voldt os en brændende tørst; vi krøb derfor længe omkring for at finde 

vand og så endelig en temmelig dyb brønd: men ikke kunne vi stige ned i den, dertil var den for dyb, og tov havde vi ikke; 

men da blev nøden vor læremester; vi skar den linnede underklædning, vi havde på kroppen, i langagtige strimler, snoede 

deraf et langt tov og bandt på den ene ende af det den hætte (Note 106), som en af os bar under hjælmen; den blev nu firet 

ned ved tovet og trak vand som en svamp, så vi på den måde med lethed slukkede den tørst, vi led af. Derfra ilede vi hurtig 

afsted til Evfrat for at nå over til den anden bred på den færge, som man fra gammel tid har haft i denne egn for at sætte 



mennesker og dyr over floden. Men pludselig opdagede vi i det fjerne en skare romerske ryttere på vild flugt og bag dem en 

mængde persere, som forfulgte dem, uden at vi kunne forstå, hvorledes de så pludselig var kommet i ryggen på os. Denne 

hændelse gjorde det imidlertid troligt nok for os, at de jordsønner, som der fortælles om, sparterne, som de kaldes, ikke har 

vokset frem af jorden, men derimod har været begavede af naturen med en overordentlig hurtighed, og fordi de ganske 

uventet lod sig se snart hist, snart her, har da den gamle tid, der her som altid var tilbøjelig til at overdrive lige til det 

fabelagtige, ment, at de var sprunget frem af jorden. Dette syn fyldte os med skræk, og da hurtighed nu var det eneste, som 

kunne redde os, ilede vi gennem krat og skov hen til de højere liggende bjerge og kom derfra til Meletina, en by i Lille 

Armenien; her traf vi en officer, som netop var ifærd med at drage afsted, og i hans følge kom vi da tilbage til Antiokia. 

9. Imidlertid besluttede Sapor og hans persere at vende hjem igen med fangerne og byttet, da høstens nære ende og de 

slemme stjerner bukkenes opgang (Bukkene: tre små stjerner i stjernebilledet «Kusken.» Deres opgang i begyndelsen af 

oktober varslede regn og storm) ikke tillod dem at trænge længere ind i landet. Dog blev under de mord og rovoptrin, som 

foregik i den ødelagte by, også landshøvdingen Ælianus og de tribuner, hvis virksomhed det skyldtes, at byen havde holdt 

sig så længe og perserne lidt et så stort tab, skændig nok korsfæstede, medens de to regnskabsførere hos høvedsmanden 

for rytteriet Jakobus og Cæsius tilligemed andre officerer i livgarden slæbtes afsted med bagbundne hænder; alle, som 

oprindelig havde boet på den anden side Tigris, blev med største omhyggelighed opsøgte og dræbte alle som én, høje og 

lave uden forskel. 

Kraugasius’s hustru, som havde beholdt sin ære ukrænket og behandledes med al den agtelse, som skyldtes en fornem 

kvinde, sørgede stadig over, at hun uden sin mand skulle flyttes så at sige over i en anden verden, omend hun nok efter 

hvad der hidtil var sket, kunne have grund til at vente sig en bedre stilling. Hun tænkte nu på at hjælpe sig selv, thi hun så 

længe i forvejen hvad der ellers måtte komme, og plagedes lige så meget af angst for at blive skilt fra sin mand som for at 

måtte indgå et nyt ægteskab. Derfor sendte hun hemmelig afsted en af sine fortrolige, en meget pålidelig mand og velkendt 

med egnene i Mesopotamien, med det bud at drage over Izalabjerget mellem de to skanser Maride og Lorne til Nisibis, og 

dér henvende sig til hendes mand, minde ham om nogle hemmeligheder, de havde sammen, og bønfalde ham om, at når 

han havde hørt, hvad der var foregået, måtte han rejse til hende for sammen med hende at føre et lykkeligt liv. 

Med denne besked gav den raske vandrer sig på vej over fjeldstier og gennem krat og nåede raskt til Nisibis. Her foregav 

han, at han ikke havde set sin frue nogetsteds, og at hun sandsynligvis var død; han selv, fortalte han, havde fået lejlighed til 

at slippe ud af den fjendtlige lejr. Man gav liden agt på en så ubetydelig mand som han, og han underrettede da Kraugasius 

om, hvad der var sket; han fik straks dennes ord på, at så snart det med sikkerhed kunne ske, skulle han med glæde følge 

efter sin hustru. Manden rejste da derfra og bragte sin frue det velkomne budskab; så snart hun havde erfaret det, lod hun 

ved hærføreren Tampsapor kongen bønfalde om, at hvis forholdene tillod det, måtte han, før han forlod den romerske 

jordbund, nådig modtage hendes mands underkastelse. 

At denne mand så uventet og pludselig kom og atter rejste, at han var vendt tilbage til sit forrige hjem, men derpå straks 

forsvandt igen, uden at nogen vidste om det, vakte mistanke hos hærføreren Kassianus og de andre fornemme 

embedsmænd der var på stedet; de gik derfor løs på Kraugasius med de heftigste trusler og råbte på, at manden hverken 

var kommet eller gået bort uden med hans vidende og vilje. Kraugasius blev da bange for at få en anklage på halsen for 

forræderi; desuden var han meget ængstelig for, at en flygtning skulle indtræffe og fortælle, at hans hustru var i live og 

behandledes på den mest hensynsfulde måde; derfor bejlede han for et syns skyld til en anden fornem pige. under påskud 

af at ville sørge for det nødvendige til bryllupsgildet, rejste han derpå ud til sin landgård, som lå 8000 skridt fra byen, satte 

sig her på en hest og flygtede ilsomt hen til et persisk hærtog, som han havde hørt nærmede sig. Her blev han venlig 

modtaget, da man af det, han sagde, havde erfaret hvem han var, og fem dage senere overleveret til Tampsapor, af hvem 

han fremstilledes for kongen. Han fik tilbage hele sin formue, alle sine fangne slægtninge og sin hustru, som han for øvrigt 

mistede få måneder efter; i rang var han den anden efter Antoninus, „ham nærmest, men dog i lang afstand,“ som den 

fortræffelige digter siger (Digter: Vergil i Æneiden). Thi Antoninus havde sikret sig sin stilling ved sine gode evner og sin 

lange erfaring, og ved sine ypperlige planer vidste han at føre igennem alt, hvad han påbegyndte; Kraugasius var derimod af 



en mere ligefrem natur, om han end gjaldt for en ligeså fortjenstfuld mand som den anden. Dog dette hører først en lidt 

senere tids historie til. 

Kongen viste sig udvortes fuldkommen rolig og var tilsyneladende meget glad over byens ødelæggelse, men i hans sjæl 

bølgede det heftig, når han tænkte på de sørgelige tab, han så ofte havde lidt i de slemme belejringer og hvorledes han 

havde mistet langt flere folk, end han havde taget til fange fra os eller i al fald nedhugget i de forskellige slag; således var 

det flere gange gået ved Nisibis og Singara, og nu havde han på samme måde i de 73 dage, han med hele sin hærstyrke 

havde ligget ved Amida, tabt 30,000 mand, et tal, som tribunen og notaren Discenes kort efter med lethed beregnede på 

grund af den forskel, der var mellem ligene; vore falder nemlig straks efter døden fra hverandre og opløses i den grad, at 

man ikke kan kende ansigtet på noget lig igen efter 4 dages forløb; de døde perseres legemer derimod tørrer hen ligesom 

træstokke, så at lemmerne hverken opløser sig eller bliver våde af nogen saft; dette skyldes deres mere tarvelige liv og det 

tørre himmelstrøg, de er fødte under. 

10. Medens således den ene storm fulgte på den anden i det yderste Østen, imødeså den evige stad med skræk alle 

lidelserne ved en nær kornmangel; i heftigt raseri for almuen, som i sult ser den værste af alle ulykker, den ene gang efter 

den anden med skældsord ind på den daværende præfekt Tertullus, men med fuldkommen uret; thi han kunne ikke gøre 

ved, at levnedsmidlerne ikke indtraf til rette tid, fordi de skibe, som havde dem med sig, på grund af det usædvanlig 

stormfulde vejr og modvinde var drevet ind i de nærmeste havbugter og nu for den store fares skyld ikke vovede at løbe ind 

i Augustus’s havn. (Augustus´s havn: også kaldet byhavnen, en af Roms havne).Gentagne gange blev derfor præfekten 

plaget af opløb, og ængstelig over, at faren stadig rykkede nærmere, var almuen til sidst rent ubændigt i sit raseri, så 

præfekten ikke længere troede, han skulle slippe fra det med livet; men da fik han det kloge indfald at give sine små sønner 

til pris for folket, som vistnok bruser heftig op, men dog ofte lader sig påvirke af hvad der hænder. „Se her“, sagde han med 

tårer, „har i eders medborgere, som, hvad guderne forbyde, skal dele skæbne med eder, hvis der ikke snart oprinder en 

bedre tid. Tror I nu ved at dræbe dem at kunne afvende al ulykke fra eder selv, så er de i eders magt“. Dette optrin fyldte 

folket med medlidenhed, og let modtageligt for blidere følelser, som det er, blev det roligt og stille og ventede tålmodigt på, 

hvad der skulle komme. Og kort efter skete det efter den himmelske guddoms vilje, som lige fra først af har gjort Rom stort 

og sikret det en evig tilværelse, at netop som Tertullus ofrede i Ostia i tvillingerne Kastors og Polluks’s tempel, (Ostia: Roms 

havnestad. — Kastor og Polluks: ofrede man til for at få godt vejr) blev havet roligt, stormen vendte sig til en mild 

søndenvind, og for fulde sejl for skibene ind i havnen og fyldte forrådshusene med korn. 

11. Under disse mislige forhold blev Konstantius, som endnu i al ro og mag opholdt sig vinteren over i Sirmium, opskræmt af 

den slemme efterretning, som bekræftede, hvad han da var meget bange for, at de sarmatiske limiganter, der som før sagt 

havde fordrevet deres herrer fra deres fædres og bedstefædres bopæle, lidt efter lidt var blevet kede af de boliger, man 

havde været så betænksomme at anvise dem forrige år, for at de ikke i deres ustadighed skulle finde på at begynde 

fjendtligheder. De havde nu gjort sig til herrer over de egne, som stødte op til deres land, sværmede efter sin sædvane 

omkring på alle kanter og ville snart bringe alt i forvirring, hvis man ikke jog dem bort. 

Kejseren var overbevist om, at enhver nølen kun ville gøre deres vildskab endnu større, og samlede derfor fra alle kanter en 

mængde af de mest kampdygtige soldater. Før våren endnu var helt brudt frem, rykkede han derpå ud, opmuntret dels ved 

tanken om, at soldaterne ved alt det rige bytte, de havde vundet forrige sommer, nu i håb om en lige så stor vinding ville 

føle sig ansporede til nye ikke mindre heldige foretagender, dels derved, at den daværende præfekt i Illyrikum, 

Anatolius,(Note 107) allerede i forvejen havde sørget for alt det fornødne, så hæren nu kunne få, hvad den trængte til, uden 

at nogen kom til at lide for det. Som det er almindelig bekendt, har da heller ikke nogen anden præfekt lige til den dag i dag 

ved sin forvaltning hævet de nordlige provinser til en sådan velstand som han, idet han på en lige så menneskekærlig som 

klog måde bragte på fode igen, hvad der var kommet i forfald, lettede de trykkende byrder ved postvæsenet, som havde 

bragt ødelæggelse over utallige huse, og gav sikkert håb om en formindskelse i kopskatten. Fra den tid af kunne 

indbyggerne i disse egne have levet lykkelig og uden tryk, da nu al anledning til klage var hævet; men alle disse afskyelige 

skatter under de mest forskellige navne, man kunne finde på, gjorde dette til en umulighed, og forholdet blev bestandig 

værre og værre ved stridighederne mellem skatteyderne og opkræverne, idet disse søgte at sikre sig myndighedernes 



beskyttelse, medens de første ikke troede sig sikre, før de havde mistet alt, hvad de ejede; og alt dette havde da til følge, at 

folk enten blev drevet fra hus og hjem eller at staklerne gik hen og hængte sig. 

For nu altså at træffe forholdsregler mod den truende fare, forsynede kejseren sig som sagt med de ypperligste 

hjælpemidler og kom til Valeria, der engang var en del af Pannonien, men som siden til ære for Diokletianus’s datter Valeria 

både blev ordnet som særegen provins og opkaldt efter hende. Her lod han soldaterne opslå telte langs bredderne af Hister-

floden og holdt øje med barbarerne, som før vor ankomst havde tænkt på at gøre et hærtog ind i Pannonien midt i den 

strengeste vinter, da sneen endnu ikke var smeltet af forårsvarmen og man altså kunne gå over floden på alle steder, 

medens tillige vore vanskelig ville kunne tåle i frost og sne at opholde sig under åben himmel. 

Han sendte derfor straks to tribuner med hver sin tolk til limiganterne og lod dem i en mild tone spørge disse, hvorfor de 

havde forladt de bopæle, som de efter freden og den aftale, som da var sluttet, på sin egen bøn havde fået, og nu strejfede 

omkring på alle kanter og trods forbuddet forstyrrede grænsestrøget. De havde ikke andet end tomme udflugter at give til 

påskud; frygten tvang dem til at lyve, og de bønfaldt kejseren om tilgivelse og bad, at han ville opgive deres fjendtlige 

hensigter mod dem og tillade dem at sætte over floden og komme til ham for at forklare ham den sørgelige stilling de var i. 

De var rede til, forsikrede de, at tage mod nok så fjerntliggende bopæle i hvilken som helst egn af Romerriget, man fandt for 

godt, og her ville de leve i fuldstændig ro, dyrke som sin gud den velsignelsesrige fred og bære både et skatskyldigt folks 

byrder og navn. 

Da kejseren efter tribunernes tilbagekomst havde erfaret dette, blev han meget glad ved at se, hvor let det gik med denne 

sag, som han havde troet skulle blive en uløselig opgave, og han tillod dem da alle at komme over; til dette skridt 

bevægedes han også af sin havesyge, som skaren af hans smigrere gjorde endnu større ved sent og tidlig at forsikre ham, at 

når han havde gjort ende på de ydre uroligheder og fået fred istand overalt, ville han få tilløb nok af det laveste folk og 

kunne så udvælge de dygtigste rekrutter blandt dem, medens provinsboerne, sagde de, hellere ville give penge end 

personlig gøre krigstjeneste; det var dette håb, som mere end en gang har bragt så svære ulykker over Romerstaten. (Note 

108). Der blev derfor opkastet en vold nærved Aciminkum, og på denne blev der rejst en jordhøj i form af et tribunal; 

samtidig fik en del skibe, bemandede med raske legionssoldater, under anførsel af en landmåler ved navn Innocentius, der 

først havde givet dette råd, befaling til at lægge sig i floden i nærheden af bredderne for at passe på, om barbarerne ville 

begynde uroligheder, og mærkede de noget sådant, skulle de uformodet falde dem i ryggen, når de havde deres 

opmærksomhed vandt andetsteds. Limiganterne mærkede rigtignok, at man traf sådanne forholdsregler, men de lod, som 

om de ikke tænkte på andet end at bede for sig, og stod der med krummet ryg, men i sit hjerte tænkte de på alt andet end 

det, de lagde for dagen i deres miner og deres ord. 

Netop som kejseren viste sig på det høje stillads og allerede gjorde sig færdig til i milde ord at tiltale dem som vordende 

lydige undersåtter, slyngede en af dem i vildt raseri sin sko mod tribunalet og råbte „marha, marha“, deres sædvanlige 

krigsskrig: efter ham fulgte hele skaren i broget uorden, hævede deres barbariske hærmærke i vejret og styrtede under 

vilde hyl ind på selve kejseren. Denne så fra højden af, at hele rummet nedenfor ham var opfyldt af skarer, som løb om 

hverandre med kastevåben i hånden, og af de blottede sværd og lanser forstod han, at faren var alt for nær; han blev 

stående midt inde mellem fjenderne og sine egne folk, og ingen kunne skelne om han var en hærfører eller en menig soldat; 

men såsom øjeblikket gjorde det til en umulighed at være tvivlrådig eller at nøle, så satte han sig på en rask hest og red 

hurtigst muligt derfra. Men nogle af hans drabanter, som forsøgte at opholde fjenden, der nu væltede sig frem som ildsluer, 

blev enten dødelig sårede eller trådte ned under de fremstormende fjenders fødder; tillige faldt kejserens stol med de 

guldbroderede puder uden modstand i fjendernes hænder. 

Næppe havde man fået at vide, at kejseren havde været udsat for livsfare og endnu befandt sig på afgrundens rand, før 

soldaterne anså det for deres helligste pligt at komme ham til hjælp: de troede nemlig, at han endnu ikke var udenfor faren. 

Så meget des modigere var de, som de tænkte, de skulle redde ham. og styrtede sig, skønt de i det pludselige opbrud ikke 

havde fået tid til at væbne sig mere end halvt, under heftige krigsskrig ind på barbarernes skarer, der var bestemte på at 

kæmpe til døden. Glødende af iver efter at aftvætte denne skændsel ved deres tapperhed, stormede vore tropper frem, og 



beredte på at lade den troløse fjende føle deres forbitrelse, og dræbte uden skånsel alt, som kom dem i vejen, trådte 

levende, halvdøde og faldne under fødder; før de havde mættet deres våben i barbarernes blod, lå der dynger af døde 

opstablede. Oprørerne blev hårdt trængte tilbage, nogle blev dræbte, andre i forskrækkelsen spittede ad; en del af disse 

sidste håbede at redde livet ved at bede for sig, men forgæves, de blev fældte til jorden under gentagne sværdhug. Først da 

de allesammen var nedhuggede, gav trompeterne tegn til tilbagetog, og det viste sig da, at også nogle af vore var faldne, 

men kun ganske få; det var dem, som i det voldsomme angreb var blevet trådte under fødder, eller som i kampen mod den 

rasende fjende havde blottet sit bryst og på den måde var blevet dødens ofre. Den af de faldne, som havde gjort sig mest 

fortjent, var skjoldbærernes tribun Cella, som straks i begyndelsen af kampen før nogen anden havde styrtet sig midt ind 

mellem sarmaternes skarer. Efter disse blodige optrin traf Konstantius de forholdsregler til grænselandenes sikkerhed, som 

forholdene gjorde påtrængende nødvendige, og vendte derpå tilbage til Sirmium med hævn over den svigefulde fjende. Her 

blev alt i hast ordnet, som de øjeblikkelige omstændigheder påkrævede, hvorpå han rejste derfra og drog til Konstantinopel 

for i nærheden af Østerlandene at råde bod på det tab, han havde lidt ved Amida, sende hæren forstærkninger og slå 

Perserkongens angreb tilbage med lige så store stridskræfter, Men denne havde, thi det var aldeles afgjort, at hvis ikke 

guddommens vilje og manges forenede kraftanstrengelser satte ham skranker, ville han lade Mesopotamien i ryggen og 

søge et videre spillerum for deres våben. 

Midt under disse bekymringer blev man dog den gamle nedarvede skik tro, og som man var kommet i borgerkrig, stødte 

man i trompet om flere opdigtede krænkelser af den kejserlige højhed. Som forhørsdommer i disse sager sendte man 

notaren Paulus, den samme mand, jeg så ofte kommer til at nævne, en mester i bøddelkunsten, som forstod at skaffe sig 

indtægt og vinding af pinebænken og skarpretteren lige så godt som formanden for gladiatorerne (Note 109) af 

jordfæstelser og festlege. Thi da det at skade andre var, hvad hele hans hus stod til, så skyede han ikke engang hemmelige 

rænker, men viklede uskyldige folk ind i farlige retssager, så længe han havde med dette sørgelige hverv at gøre. 

Anledningen til disse i de uendelige gående undersøgelser gav en højst ubetydelig omstændighed. I den længst bortliggende 

kant af Tebais (Tebais: i Ægypten) ligger byen Abydum. Her blev der engang afgivet spådom om tilkommende ting af et 

orakel for den gud, som man i egnen kaldte Besa, og der var gået visse skikke og ceremonier i arv fra gamle dage, som alle i 

omegnen fulgte, idet de viste deres ærefrygt for oraklet eller søgte spådom hos det. Og da man nu enten personlig eller ved 

andre indsendte en skreven angivelse af deres ønsker og søgte ved bønner, der var affattede i bestemte udtryk, at få 

guddommens vilje at vide, så blev papirerne eller pergamentsedlerne, der indeholdt det, man bad om, undertiden liggende 

igen i templet, endog efter at svaret var blevet givet. Nogle af disse sedler sendte man af ondskab til kejseren, og 

snæverhjertet som denne var, kunne han være så død som sten i andre, endog meget alvorlige tilfælde, men når det gjaldt 

den slags sager, stod hans øre åbne på vidt gab, som man siger, mistænksom og smålig, og opbrusende, så galden 

øjeblikkelig kogte over i ham. Han bød straks Paulus ile til Østerlandene og gav ham som en af erfaringen prøvet helt 

fuldmagt til at lede undersøgelserne, som han selv ville. Til hjælp fik han med sig den daværende landshøvding i 

Østerlandene, Modestus, der havde en ualmindelig begavelse for den slags ting. Den prætoriske præfekt på den tid, 

Hermogenes fra Pontus, fandt man nemlig alt for blødhjertet, og han blev derfor forbigået. 

Paulus drog da afsted, som det var befalet ham, glubende og ildspyende, og da man gav alskens bagvaskelse frit spillerum, 

blev der slæbt en mængde mennesker sammen næsten fra hele riget, fornemme såvel som ringe; nogle af dem sukkede 

under tunge lænker, andre døde i fængsel; til skueplads for dette frygtelige myrderi valgtes Skytopolis, en by i Palæstina, 

der af en dobbelt grund lå mere bekvemt til end alle andre; for det første var den mere afsides og dernæst lå den midt 

imellem Antiokia og Aleksandria, hvorfra de fleste anklagede kom. 

En af de første, som blev ført frem, var Simplicius, en søn af den forhenværende præfekt og konsul Filippus; beskyldningen 

mod ham lød på, at han skulle have spurgt oraklet, om han kunne gøre sig noget håb om at nå kejserværdigheden. Han blev 

lagt på pinebænken efter en befaling af kejseren, som i den slags tilfælde ikke nogensinde tilgav selv sine trofaste tjenere en 

forseelse, ja end ikke en fejl. Skæbnen holdt imidlertid sin hånd over ham, og han slap helskindet derfra, men blev forvist til 

et bestemt sted. (Note 110). Efter ham fulgte den forhenværende landshøvding i Ægypten Parnasius, en jævn, ligefrem 

mand, der var så nær som muligt ved at blive dømt fra livet, men ligeledes slap med at blive vist i landflygtighed; man havde 



lang tid i forvejen ofte hørt ham fortælle, at da han for at søge et embede forlod den akaiske by Patræ, hvor han var født og 

havde sin bopæl, havde han haft en drøm, hvori han syntes, han havde et æresfølge af en hel del skyggeagtige skikkelser, 

der var iførte sådanne dragter, som bruges i sørgespillene. Efter ham blev den bekendte videnskabsmand og digter 

Andronikus ført frem for retten, men da han havde en ren samvittighed og fast og tillidsfuldt forstod at tilbagevise al 

mistanke, blev han frikendt. Også filosoffen Demetrius med tilnavnet Kytras, en gammel mand, men kraftig på sjæl og 

legeme, blev overbevist om flere gange at have ofret; han kunne ikke nægte det, men forsikrede, at det havde han gjort lige 

fra sin tidligste ungdom for at vinde guddommens nåde, men ikke for ved sine spørgsmål at prøve på at komme højere til 

vejrs; der var ikke nogen som helst, så vidt han vidste, som tænkte på sligt. Han blev længe holdt på pinebænken, men da 

han understøttet af sin gode samvittighed uforfærdet gentog det samme uden at modsige sig selv, fik han lov til uden videre 

straf at drage til Aleksandria, som han var fra. 

Og ved de nys nævnte og nogle enkelte andre kom en gunstig skæbne sandheden til hjælp, så de reddedes på farens 

afgrunde. Men da beskyldningerne bredte sig videre og videre ud i de mest uendelige forviklinger, så døde nogle som følge 

af pinslerne, andre blev dømte til en endnu mere smertefuld død, og deres ejendomme inddragne i statskassen. Tonen til 

disse blodige optrin gav Paulus, der ligesom kunne hente ud af et helt forrådskammer en hel del forskellige slags metoder til 

at vikle andre ind i sine garn og gøre dem skade, og af hvis vink, kunne jeg gerne sige, alle deres velfærd afhang, som 

vandrede på jorden. Thi hvis nogen bar om sin hals en amulet mod feber eller en anden sygdom, eller ondskabsfulde 

mennesker meldte ham for at have gået over en grav om aftenen, da blev han straks erklæret for en giftblander og for én, 

som benyttede i sine øjemed gravstedernes rædsler og de luftige skyggebilleder, som dér svævede omkring; han blev da 

anklaget på livet og henrettet. I det hele gik man frem i denne sag, som om skarer af mennesker i den hensigt at styrte 

kejseren i fordærvelse havde søgt råd i Klarus, under Dodonas træer (Note 111) eller ved Delfis engang så navnkundige 

orakel. Dertil kom også hele hofskaren, som opbød alle deres evner for at finde på de skammeligste smigrerier, forsikrede, 

at kejseren var hævet over de almindelige menneskelige ulykker og priste i høje toner hans lykke, der altid havde lagt sig for 

dagen, idet den med sin fulde kraft øjeblikkelig havde knust alle forsøg på at gøre ham skade. At man i sådanne sager holdt 

en streng undersøgelse, kan intet fornuftigt menneske dadle. Vi nægter jo ikke, at det er alles pligt med forenede kræfter at 

sikre en lovlig fyrstes liv, en, der beskytter og forsvarer alle gode borgere og af hvem andres liv afhænger, og for at bevare 

det så meget bedre, der hvor det gælder at afværge angreb på hans højhed, har jo de korneliske love ikke undtaget nogen 

stilling for forhør, selv pinligt. (De korneliske love: skrev sig oprindelig fra Kornelia Sulla). Men at finde det mest ubændige 

velbehag i sådanne sørgelige optrin, det sømmer sig ikke; da ser det ud, som om undersåtterne var afhængige af fyrstens 

uvilkårlighed, ikke af hans myndighed. I den sag bør man tage sig Tullius (Cicero) til forbillede, som overalt, hvor det stod til 

ham selv at gå frem med mildhed eller med strenghed, efter sin egen forsikring søgte grunde for tilgivelse, ikke lejlighed til 

straf, og dette er netop hvad der er ejendommeligt for en koldblodig og sindig dommer. 

På den tid kom der i Dafne, den yndige og henrivende forstad til Antiokia, et uhyre til verden lige så afskyeligt at se på som 

at skildre, et barn med to hoveder, hvert med to tænder og skæg, med fire øjne og to ganske korte ørelapper; dette 

misfoster varslede om, at staten snart skulle få en lige så uformelig skikkelse. Der kommer ofte til verden sådanne uhyrer, 

som da altid har den ene eller den anden betydning, men da man nu ikke længere som i gamle dage bringer sonofre ved 

sådanne lejligheder, får den store almenhed intet at vide om sagen. 

13. På denne tid begyndte der også efterhånden at komme nyt liv i isaurerne, som længe havde holdt sig i ro efter de 

begivenheder, som før er skildrede, og efter deres forsøg på at erobre Selevcia. Ligesom slangerne om våren plejer at krybe 

ud af sine huller, således kom de ned fra deres stejle og uvejsomme åser, sluttede sig sammen i tætte skarer og hjemsøgte 

deres naboer med tyverier og rov; vore grænsevagter forstod de at undgå, da de som bjergfolk havde gammel øvelse i at 

løbe henover klipper og gennem krat. For enten med magt eller med fornuftgrunde at få dem til at holde sig rolige blev 

Lauricius beklædt med landshøvdings myndighed og sendt til dem som landets styrer; han var en klog statsmand, som for 

størstedelen afhjalp ondet mere ved trusler end ved virkelig strenghed, så der i den lange tid, han styrede provinsen, ikke 

indtraf noget, der agtedes for at fortjene straf. 



Tyvende bog. 

1. Julianus sender hærføreren Lupieinus til Britannien mod pikterne og skoterne - 2. Ursicinus bagvaskes ved kejserens hof 

og afsættes - 3. Sol- og måneformørkelser og deres årsag - 4. Julianus udråbes i Paris til Augustus af de galliske soldater, som 

Konstantius vil forflytte til østerlandene - 5. Julianus’s tale til sine soldater - 6. Sapor erobrer og ødelægger Singara og fører 

dens besætning og indbyggere til Persien - 7. Sapor erobrer Bezabde, istandsætter dens fæstningsværker og forsyner den 

med besætning og levnedsmidler. Han angriber forgæves fæstningen Virta - 8. Julianus underretter skriftlig Konstantius om 

begivenhederne i Paris - 9. Konstantius forlanger, at Julianus skal nøje sig med Cæsarnavnet, men dette modsætter de 

galliske legioner sig enstemmig - 10. Julianus angriber de attuariske franker på den anden side Rhinen, tilføjer dem et stort 

nederlag og giver dem på deres bøn fred - 11. Konstantius belejrer forgæves Bezabde. Regnbuen – år 360. 

*** 

1. Dette var den række hændelser, som forefaldt i Illyrikum og Østerlandene. Men i det år, da Konstantius for tiende og 

Juhan for tredje gang var konsuler, brød i Britanien de vilde folkeslag skotterne og pikterne den fred, man var kommet 

overens om, faldt hærgende ind over deres naboers grænser og fyldte med skræk provinserne, som endnu led under 

følgerne af en række foregående trængsler. Cæsar, som tilbragte vinteren i Parisii og som var optaget af flere forskellige 

bekymringer, fandt det betænkeligt at komme landene på den anden side havet til hjælp, således som jeg før har fortalt 

Konstans gjorde, for at Gallien ikke skulle blive uden styrer på en tid, da alamannerne endnu var rasende og hvert øjeblik 

truede med krig. Derfor blev han enig med sig selv om at lade den daværende hærfører Lupicinus ordne denne sag, enten 

med det gode eller onde; denne mand var ganske vist en tapper kriger og kyndig i hærvæsenet, men han bar hovedet højt 

og gik altid på koturnen, som man siger; (koturnen var den påbeklædning, skuespillerne brugte i sørgespillene, og bestemt 

til at lade dem se højere ud, end de var) folk var længe i uvished om ham, hvad han mest var, enten pengegrisk eller 

grusom. Med en afdeling let væbnede tropper af eruler og bataver og to møsiske legioner kom nu denne mand ved 

vinterens slutning til Bononia (Boulogne); her skaffede han sig fartøjer, indskibede alle sine soldater og sejlede, straks han 

fik gunstig bør, til det lige overfor liggende Rutupiæ (Richborough), hvorfra han drog videre til Lundinium (London), for der 

at udkaste sine planer efter forholdenes medfør og så ufortøvet drage i kampen. 

2. Imidlertid var Urcisinus efter Amidas belejring vendt tilbage til kejserens hof som høvedsmand for fodfolket; han skulle jo 

nemlig som før sagt træde ind i Barbatios plads. Hans avindsmænd modtog ham i begyndelsen med alskens ærekrænkende 

hvisken i krogene, og sidenhen kom de offentlig frem med deres falske beskyldninger. Til disse lånte kejseren øre, da han i 

de fleste tilfælde lod sig lede af deres forudfattede meninger og villig hørte på al bagtalelse; han overdrog da Arbetio og 

hofmarskalken Florentius som forhørsdommer at undersøge, hvad der var skyld i Amidas ødelæggelse. Disse to mænd ville 

ikke høre på klare og sandsynlige årsager af frygt for at støde den daværende overkammerherre Evsebius, hvis de 

godkendte vidnesbyrd, som tydelig viste, at alt, hvad der var foregået, skyldtes Sabinianus’s hårdnakkede uvirksomhed; de 

gik derfor af vejen for sandheden og holdt sig i deres undersøgelse kun til nogle småting, som stod i meget fjern forbindelse 

med sagen. 

Forbitret over denne uretfærdighed udbrød den anklagede; „Hvor meget end kejseren ser ned på mig, så er dog sagen så 

stor, at den ikke kan undersøges og forsvares udenfor kejserens domstol, men det skal han vide, hvad jeg har på anelsen, at 

med al den sorg, han vil føle, når han erfarer den virkelige sammenhæng med begivenhederne ved Amida, så kan han dog, 

så længe han lader sig lede af sine gildingers for godt befindende gerne til næste forår selv være tilstede med hele kernen af 

hæren og han vil dog ikke være i stand til at hindre Mesopotaniens sønderstykkelse“. Disse ord blev med adskillige 

tilføjelser og ondskabsfulde fortolkninger fortalte til Konstantius, som blev så ude af sig selv af forbitrelse, at han afbrød 

undersøgelsen uden engang at tillade det at komme for dagen, som var ham ubekendt, lod Urcisinus blive et offer for sine 

avindsmænds rænker, afsatte ham fra hans embede og henviste ham til uvirksomhed; hans plads blev besat med de 

udenlandske skjoldbæreres tribun Agilo, som således kom til at gøre et umådeligt sprang på embedsstigen. 



3. På denne tid så man i Østerlandene himmelen indhyllet i tykt mørke, og lige fra morgenrødens første frembrud til middag 

funklede stjernerne i fuld glans; det skrækkelige ved dette forøgedes endnu ved folks ængstelighed; da dagslyset var 

forsvundet og aldeles revet bort fra jordens synskreds, ventede de sig en ualmindelig formørkelse af solen; dog kom den 

igen til syne, i begyndelsen krum som en segl, derpå synlig i sin halve størrelse og til sidst helt. Denne foreteelse kan ellers 

ikke ses så tydelig, undtagen da, når månen på sin månedlige, foranderlige bane efter et vist tidsrum igen indtræffer på et 

bestemt punkt, det vil sige, når månen indenfor det samme himmeltegns omfang kommer i lige linje under solen og en kort 

tid står stille på de punkter, som geometrien kalder dele af dele. Uagtet nu begge himmellegemers omdrejninger og 

bevægelser efter de naturkyndiges iagttagelse altid har samme afstand fra hinanden, hver gang månen har fuldendt sit 

omløb, så bliver dog ikke solen altid formørket på den tid, men kun når månen kommer til at stå så at sige lodret mellem 

solen og vort øje. Kort sagt, solen formørkes og mister sit skin da, når den selv og månen, det laveste af alle himmellegemer, 

ifølge med hinanden begge holder sin egen bane, den store indbyrdes afstand ufortalt kommer i nærheden af hinanden og, 

som Ptolemæus så træffende og smukt siger, (Ptolemæus: en navnkundig naturlærd i Aleksandria) er nåede hen til de 

punkter, som man på græsk kalder de op- og nedstigende elliptiske knuder, formørkningsknuderne. Når de nu i forbindelse 

med hinanden med deres stråler strejfer de nærmestliggende egne, vil formørkelsen kun blive svagere, men dersom de står 

inde i knuderne selv, som nøjagtig afskærer den op- og nedstigende bane, udbreder et langt tykkere mørke sig over himlen 

og luften bliver så fordunklet, at man ikke engang kan skelne de nærmeste genstande. To sole tror man at se da, når en sky, 

der står højere end sædvanligt, i nærheden bliver belyst af solens evige ild og derved kaster solskivens glans tilbage som i et 

klart spejl. 

Nu kommer vi til månen. Virkelig synlig bliver månen kun formørket da, når den er helt rund og har sit fulde lys og står lige 

overfor solen i en afstand fra dens skive af 180 grader, det vil sige i det syvende himmeltegn. Dette er nu rigtignok altid 

tilfældet ved fuldmåne, men derfor opstår der ikke bestandig da en formørkelse. Men fordi månen er i nærheden af 

jordbanen og det laveste af alle de strålende himmellegemer, kommer den undertiden i en sådan stilling til det sollys, der 

træffer den, at den ved dens kegleformige jordskygge, som falder på den, delvis bliver formørket; først da indhyller den sig i 

fuldstændigt mørke, når solen ved den lavere liggende jordkugles kredsbevægelse, idet altså jordens masse kommer 

imellem den og månen, ikke kan oplyse denne sidste med sine stråler; thi at månen ikke har noget eget lys, det lader sig 

slutte af mangfoldige ting. Når den altså under det samme himmeltegn kommer i lige linje med solen, bliver den som sagt 

aldeles fordunklet; det er dette, som på græsk kaldes synodos menes (månesammentræf). 

Nymåne siger man det er, når den med en liden afvigelse ligesom har solen lodret over sig. I sin opgang viser den sig for 

menneskene endnu i begyndelsen meget smal, når den kommer bort fra solen ind i det andet himmeltegn. Når den så 

kommer videre frem og allerede har stærkt skin, ser den ud, som den havde horn, og kaldes da menoeides. Når den er 

begyndt at komme i lang afstand fra solen og er nået frem til det fjerde himmeltegn, så falder solens stråler henimod den, 

dens lys bliver større og den får en halvcirkels form eller bliver, som grækerne siger, dikomenos. I endnu større afstand, når 

den er kommet ind i det femte himmeltegn, antager den den form, som kaldes amfikyrtos og ser da ud som om der på 

begge sider stak pukler frem på den. Når den så endelig står nøjagtigt lige over for solen, indenfor det syvende himmeltegn, 

så stråler den i sin fulde glans. Endnu medens den er indenfor dette himmeltegn og lidt efter lidt rykker frem, bliver den 

igen mindre, en tilstand, som man kalder apokrusis, og antager så efterhånden i nedadgående de samme former. Af mange 

overensstemmende grunde lader det sig godtgøre, at måneformørkelse aldrig indtræder uden under fuldmåne. 

Når vi ovenfor har bemærket, at solen snart har sin bane i æteren, snart i de underliggende egne, så må man lægge mærke 

til, at himmellegemerne med hensyn til det hele verdensalt ikke egentlig går ned eller står op, men at det kun forekommer 

os således fra vort synspunkt på jorden, som holdes svævende ved en slags indvortes åndedrætsbevægelse og forholder sig 

til det store verdensalt som et lidet punkt; fremdeles at når vi ser på de stjerner, der er fæstede på himlen, så tager det sig 

ud for vort kortsynede øje, som om de nu og da skiftede plads, uagtet deres omdrejning evig er den samme. Dog, det er på 

tide at vende tilbage til vort emne. 

4. Konstantius var ivrig optaget med at bringe hjælp til Østerleden, hvis ro man efter overløberes og spejderes enstemmige 

udsagn havde grund til at tro ville blive forstyrret af persernes indfald. Hans sjæl nagedes af Julianus’s fortjenester, hvis 



voksende ry nu bredte sig ud over forskellige folkeslag, som med lovprisning omtalte hele den glimrende række af farer, han 

havde døjet, og storgerninger, han havde udført, hvorledes han havde omstyrtet flere af alamannernes riger og 

tilbageerobret galliske byer, som barbarerne havde plyndret og ødelagt, medens han havde gjort barbarerne selv 

skatskyldige. Disse og lignende ting gjorde kejseren urolig, og af frygt for, at det skulle tage endnu mere til, sendte han, efter 

sigende på tilskyndelse af præfekten Florentius, tribunen og notaren Decentius afsted for øjeblikkelig at føre bort fra 

Julianus’s hær de heruliske og bataviske hjælpetropper tillige med celterne og petulanterne og dertil 300 udvalgte mænd af 

hver af de øvrige legioner og påskynde deres afrejse under det påskud, at de på den måde kunne støde til den hær, som ved 

vårens frembrud skulle drage ud mod perserne. 

Betalingen til i største skynding at drive på disse hjælpetroppers og legionsoldaters afrejse var alene afgået til Lupicinus, 

hvis togt til Britannien man endnu ikke vidste noget om; desuden fik også Cæsars daværende staldmester Sintula det bud at 

plukke alle de raskeste folk ud af skjoldbærerne og de fremmede huskarle og selv føre dem til kejseren. 

Julianus sagde ikke et ord til alt dette, men føjede sig i alle måder efter den mægtigeres vilje. Det kunne han dog hverken 

lægge dølgsmål på eller tie stille med, at man i al fald ikke måtte bruge magt imod dem, som havde forladt deres bopæle på 

den anden side Rhinen og sluttede sig til os på det vilkår, at de ikke skulle blive brugt nogetsteds på den anden side Alperne; 

der var ellers al grund til at frygte for, mente han, at barbarerne, der ofte som frivillige sluttede sig til os på sådanne vilkår, 

for fremtiden ville skræmmes bort, når de fik dette at vide. Men han talte for døve øre. Thi tribunen brød sig ikke noget om 

Cæsars klager, men rettede sig efter Augustus’s befaling, udvalgte det dygtigste mandskab, lutter kraftige og raske folk, og 

drog afsted med dem, fuld af forhåbninger om snart at skulle komme højere til vejrs. 

Nu var Julianus i tvivl om, hvorledes han skulle bære sig ad med de øvrige soldater, han havde fået befaling til at afsende; 

efter mange overvejelser frem og tilbage besluttede han i den sag at gå frem med den største forsigtighed, da han på den 

ene side ængstedes af barbarernes vildhed, på den anden side af den strenge befaling, hvortil endnu kom det, der var det 

allerværste, at hans rytterhøvdings (Lupicinus) fravær gjorde hans tvivlrådighed endnu større. Han opfordrede da præfekten 

(Florentius) til at komme tilbage; denne var nemlig for nogen tid siden rejst til Vienna under foregivende af at skulle skaffe 

levnedsmidler, men i virkeligheden for at unddrage sig uroligheder i lejren. Thi at der ville komme sådanne, det havde han 

en formodning om på grund af en indberetning, som man troede han for nogen tid siden havde sendt til hoffet, og som gik 

ud på, at de mest stridbare tropper, der allerede var blevet en skræk for barbarerne, skulle føres bort fra Gallien og ikke 

længere anvendes til dette lands forsvar. Da han nu fik Cæsars brev med anmodning, ja bøn om at han snarest muligt måtte 

komme tilbage for med sine gode råd at befordre statens velfærd, så vægrede han sig på det bestemteste, men var dog 

ængstelig for hvad han gjorde, fordi der i brevet tydelig tilkendegaves ham, at en præfekt aldrig måtte skille sig fra kejseren 

under farefulde omstændigheder. Der blev også tilføjet, at hvis han unddrog sig fra sin embedspligt, ville Julianus på sin side 

frivillig nedlægge tegnene på sin kejserværdighed, da han anså det berømmeligere at gå den død imøde, som var ham 

tiltænkt, end få skyld for at provinserne blev ødelagte i bund og grund. Men præfekten blev alligevel hårdnakket ved sit og 

vægrede sig med den største bestemthed ved at adlyde alle nok så fornuftige fordringer, som stilledes til ham. 

Således blev da Julianus i denne mellemtid, da Lupicinus var fraværende og præfekten frygtede for soldateruroligheder, 

uden råd og støtte; han vaklede længe frem og tilbage, men troede dog til sidst, at det bedste, han kunne gøre, måtte være 

at lade alle soldaterne rykke ud af de kvarterer, de overvintrede i, og hurtig lade dem rejse afsted ad den almindelige 

landevej. Næppe havde man erfaret dette, før der i petulanternes lejr blev fundet et smædeskrift henkastet på jorden, hvori 

der blandt meget andet også stod følgende ord: „Så skal vi da altså som skyldige og dømte misdædere jages hen til jordens 

mest bortliggende egne, og de, vi har kære, skal påny gøre trælletjeneste hos alamannerne, skønt vi efter en række blodige 

kampe befriede dem ud af deres første fangenskab“. Dette skrift blev bragt til hovedkvarteret, Julianus læste det og forstod, 

at klagerne var berettigede, men bød alligevel soldaterne at rejse til Østerlandene, dog ifølge med deres familier og med 

tilladelse til at bruge de store postvogne (Note 112). Man var længe i tvivl om, hvilken vej de skulle tage, men til sidst 

besluttede man på forslag af notaren Decentius, at de skulle rejse gennem Parisii, hvor Cæsar fremdeles opholdt sig, og som 

han i mellemtiden ikke havde forladt. Så blev det da også gjort. Da de rykkede frem mod byen, kom fyrsten dem imøde lige 

udenfor staden, roste som sædvanligt dem, han kendte, mindede så én, så en anden om hans tapre gerninger og 



opfordrede dem med venlige ord til med godt mod at drage til Augustus, for der, hvor magtens fylde var, at modtage den 

fortjente belønning for alle deres lidelser. Og for at vise dem en endnu større ære nu, de skulle drage så langt bort, indbød 

han deres officerer til et gæstebud, hvor han gav dem lov til at gøre ham en bøn, hvis noget lå dem på hjerte. Men jo 

venligere denne modtagelse var, desto smerteligere var afskeden for dem, og det i en dobbelt henseende, fordi en ublid 

skæbne skildte dem både fra en mild hersker og fra deres fødeland. Fulde af disse sørgmodige tanker gik de til deres 

sædvanlige kvarterer. Men straks natten begyndte, brød oprøret ud i fuld flamme, og i den ophidselse, hvori alle var over 

det uventede stød, der havde ramt dem, greb de til våben, drog allesammen under stor larm til paladset, som de omringede 

på alle kanter, for at ikke nogen skulle få lejlighed til at slippe ud, udråbte under frygtelige skrig Julianus til Augustus og 

forlangte hårdnakket, at han skulle komme frem for dem; de blev nødt til at vente, indtil det blev lyst, da fik de ham endelig 

til at komme frem. Ved synet af ham fornyede larmen sig, og enstemmig hilste de ham som Augustus. 

Selv modsatte han sig med fasthed hele skaren såvel som de enkelte, der ville overtale ham, og snart gav han sin uvilje 

tilkende, snart strakte han hænderne ud, bad og besvor dem, at de ikke efter så mange lykkelige sejre måtte lade sig forlede 

til en usømmelig handling, eller ved en så ubetimelig fremfusenhed og forkerthed give anledning til uroligheder. Hertil 

føjede han i en mild tone følgende ord, da han endelig havde fået dem til at være stille: „Hold dog inde med eders 

lidenskabelighed en kort stund, venner; eders fordring vil lettelig kunne opfyldes uden uenighed eller oprør. Siden 

fædrelandet er eder så kært, at I ikke vil forlade det, og I er bange for de ukendte og fremmede egne, så vend straks tilbage 

til eders hjem, I skal ikke få se landene på den anden side Alperne for eders øjne, siden I ikke synes om det. Jeg skal nok 

tilfredsstillende forsvare det for Augustus, der er så klog en mand og så modtagelig for fornuftgrunde“. 

Men det hjalp ikke, man råbte lige meget fra alle kanter, en og samme iver havde grebet alle og til sidst blev tummelen, 

blandet med trusler og skældsord, så stærk, at Cæsar blev nødt til at give efter. Han blev da sat på en fodsoldats skjold, 

løftet højt i vejret og uden at en eneste tunge tav udråbt til Augustus. Derpå opfordrede man ham til at komme frem med et 

diadem, men da han svarede, han aldrig havde haft noget, forlangte man, at han skulle tage et af sin hustrus hals- eller 

hovedsmykker. Han indvendte, at det ville ikke være noget godt varsel at træde op første gang som kejser med et 

kvindesmykke; da så man sig om efter et hestesmykke; kronet skulle han blive, for at han kunne give folk en forestilling, 

hvor ufuldkommen den så var, om den højere værdighed, han var nået til. Men da han også afslog dette som uanstændigt, 

tog en mand ved navn Maurus, den samme, der senere som officer gjorde det så dårlig i passerne ved Sukke, dengang 

underofficer hos petulanterne, af sig den halskæde, han bar som fanebærer og slyngede den dristig om Julianus’s hoved. 

Herved var da denne drevet til det yderste og forstod, at hvis han blev ved at gøre modstand, ville han udsætte sig for 

øjensynlig livsfare; han lovede derfor hver af soldaterne fem guldstykker og et pund sølv. 

Disse hændelser bidrog imidlertid ikke til at gøre hans bekymringer mindre end før, men med sit skarpe blik så han straks, 

hvad følgerne ville blive, og bar derfor hverken diadem eller trådte ved nogen lejlighed offentlig frem, lige så lidt som han 

afgjorde selv de mest påtrængende forretninger. Men medens Julianus således af frygt for lykkens foranderlige luner holdt 

sig skjult i det indre af sin bopæl, kom en af paladsets dekurioner (Note 113)- en slags hofembedsmænd - i fuld fart løbende 

ind i petulanernes og celternes lejr og skreg i voldsomt oprør, at der var begået en skændig ugerning, kejseren, som de 

dagen i forvejen havde udråbt, var blevet snigmyrdet. Næppe havde efterretningen om dette udbredt sig blandt soldaterne, 

på hvem alle rygter, enten de var sande eller falske, gjorde lige meget indtryk, før de dels svingende sine spyd, dels med 

dragne sværd og truende miner styrtede afsted fra forskellige sider og i vild uorden som altid, når noget kommer så 

pludselig på, ilsomt løb hen til slottet. Over denne forfærdelige støj kom drabanterne, tribunerne og høvedsmanden for 

hustropperne, en mand ved navn Ekskubitor, i fuld forfærdelse og blev bange for at de vankelmodige soldater nu ville vise 

sig troløse; af frygt for en brat død løb de derfor bort til alle kanter. Ved synet af den dybe ro, som herskede overalt, blev 

soldaterne stående rolige; da man spurgte dem om grunden til dette uoverlagte og pludselige opløb, tav de længe stille, da 

de ikke vidste noget om, hvorledes det var med fyrsten, enten om han var i live eller ikke, men gik ikke derfra, førend de 

havde fået lov til at komme ind i statsrådet og havde set ham strålende i fuld kejserlig dragt. 

5. Da budskabet om alt dette også nåede til dem, der som før sagt var gået i forvejen under anførsel af Sintula, vendte de 

straks ifølge med ham ganske rolig tilbage til Parisii. Der udgik nu det bud, at alle den følgende dag skulle komme sammen 



på øvelsespladsen; her trådte kejseren frem prægtigere klædt end sædvanligt og steg op på et tribunal, omgiven af mærker, 

ørne og bannere og for sikkerheds skyld omringet af væbnede hærafdelinger. Efter et kort ophold, hvorunder han skarpt 

betragtede de tilstedeværendes åsyn, men ikke så andet end oprømte og glade miner, talte han til dem i ord, der faldt 

jævnt, for at alle kunne forstå ham, men som dog virkede lig basunstød.  

„I tapre, trofaste forsvarere af mig og af fædrelandet. I, som så ofte med mig har sat eders liv på spil for provinsernes 

velfærd, siden I nu har taget den faste beslutning at hæve eders Cæsar til magtens højeste tinde, så kræver og forlanger 

stillingens vanskelighed, at jeg i korthed berører nogle få punkter, for at vi i fællesskab kan træffe sådanne grundige og 

forsigtige forholdsregler, som sagernes forandrede stilling kræver. Som I ved, var jeg næppe endnu yngling, da jeg iført 

purpuret blev anbefalet og betroet til eders varetægt; aldrig har jeg fra den tid blevet et retskaffent livs grundsætninger 

utro, og i enhver fare har jeg sammen med eder gået i spidsen, dengang da folkeslagenes selvtillid havde grebet i den grad 

om sig, at de ikke nøjedes med at have omstyrtet byer og myrdet utallige tusinde mennesker, men selv de få egne, som 

hidtil halvt om halvt var slupne uskadte fra det, genlød af uendelig jammer. Jeg tænker, det er overflødigt at udvikle, hvor 

ofte vi midt i den strenge vinter og under det barskeste vejr, på den tid da landene og havene ellers er fri for at tjene som 

skueplads for krigens idrætter, drev de for ubetvungne alamanner tilbage med brudt kraft. Men det ville ikke være rigtigt at 

forbigå eller fortie, hvad der gik for sig, dengang hin lykkelige dag brød frem ved Argentoratum, der på en vis måde bragte 

Gallien evig frihed, hvorledes jeg ilede frem og tilbage i den tætteste pileregn og støttede på eders mod og lange erfaring, 

sejrende nedhuggede med eders sværd fjendeskarerne, der uafladelig styrtede frem lig brusende fjeldbække, eller også 

kastede dem ned i flodens dyb, og det uden at vi mistede mere end nogle få af vore, hvis ligfærd vi hellere ville fejre ved 

høje lovprisninger end ved ytringer af sorg. Sådanne storgerninger giver mig ret til at tro, at efterverdenen vil udbrede 

budskabet om eders fortjeneste af fædrelandet blandt alle folkeslag, dersom I fuldender værket ved at forsvare med mod 

og udholdenhed mod enhver mulig indtræffende fare den mand, som I har hævet til så høj en værdighed. Men for at alt kan 

holde sig i den stilling, som ret og rigtigt er, for at tapre mænd ikke skal gå glip af den løn, som tilkommer dem, og den 

ærgerrighed, som sniger sig om i mørket, ikke skal rive embedsposterne til sig, så bestemmer jeg her i denne eders 

forsamling, som jeg nærer så dyb en agtelse for, at der aldrig ved forfremmelsen af nogen borgerlig embedsmand eller 

høvedsmand i hæren til en højere stilling skal blive taget hensyn til andet end hans fortjeneste og at enhver, som forsøger 

at gå i forbøn for nogen, ikke skal slippe således fra det, at hans ære fremmes derved“. 

Disse ord bragte straks forhåbninger om bedre tider op i de simplere soldater, som alt længe havde været udelukkede fra 

højere poster og belønninger; under stærk larm slog de med lanserne på deres skjolde og priste næsten enstemmig den nye 

kejsers ord og forsæt. Og for at udførelsen af en så fornuftig beslutning ikke et eneste øjeblik skulle forhales, indlagde straks 

petulanterne og celterne forbøn for nogle, aktuarier,(Note 114) at de måtte sendes afsted som landshøvdinger til provinser, 

Julianus selv måtte vælge, men da deres bøn ikke blev opfyldt, gik de deres vej igen og var hverken fornærmede eller 

bedrøvede. 

Natten før hans udråbelse til Augustus havde forøvrigt Julianus, efter hvad han fortalte til sine nærmeste fortrolige, i 

drømme set en skikkelse, sådan som man i almindelighed afbilder statens skytsånd, der i en bebrejdende tone sagde til 

ham: „Alt længe, Julianus, har jeg i det skjulte ventet i forhallen til dit hus med ønsket om at øge din anseelse, men flere 

gange har jeg måttet gå igen, fordi du så at sige har vist mig bort; hvis du heller ikke tager mod mig nu, da så mange er enige 

om et og det samme, så må jeg gå min vej nedslagen og sørgmodig. Men det får du da indprænte dig dybt i dit hjerte, at jeg 

for fremtiden aldrig mere tager ophold hos dig“. 

6. Under disse alvorlige hændelser i Gallien var den skrækkelige Perserkonge blevet dobbelt ophidset først af Antoninus og 

dernæst af Kraugasius, da denne var kommet; han brændte nu af begærlighed efter at gøre sig til herre over 

Mesopotamien, medens Konstantius endnu stod langt borte med sin hær, og med fordoblet krigsmagt drog han derfor med 

pomp og pragt over Tigris og angreb Singara, der efter deres mening, som førte styret i disse egne, var overflødig forsynet 

med soldater og alle slags livsfornødenheder. Så snart dets forsvarere langt borte så fjenden, lukkede de hurtig portene, 

spredte sig fulde af mod hen over murene og tinderne, slæbte stene og krigsmaskiner sammen, og opstillede sig, da alle 



forberedelser var trufne, samtlige under våben, færdige til at drive fjenderne tilbage, hvis de dristede sig til at komme ind 

under murene. 

Ved sin ankomst begyndte nu kongen ved nogle af sine stormænd, som man lod komme nærmere, at indlede fredelige 

underhandlinger og forsøge på at få forsvarerne til at rette sig efter hans ønske, men da han intet kunne udrette, gav han 

sine mænd en hel dag til at hvile på. Ved næste dags frembrud lod han den ildrøde fane vaje til tegn på, at nu skulle man 

angribe, og hans hær omringede byen fra alle kanter; nogle bar stiger frem, andre gjorde maskinerne istand, størsteparten 

søgte, dækkede af skærme og stormtage, at komme hen til murene for at omstyrte dem i deres grundvolde. Byfolkene oppe 

på sine høje brystværn søgte til gengæld ved hjælp af stene og alskens kastevåben at holde dem i afstand, som var dristige 

nok til at vove sig i nærheden af murene. 

Således kæmpede man i flere dage med vekslende held, og begge parter havde en mængde døde og sårede. Til sidst brød 

kampen ud i hele sit raseri; det var allerede hen imod aftenen, da man blandt flere andre maskiner også bragte frem en 

ualmindelig stærk stormbuk,(Note 115) der med det ene stød efter det andet rystede det runde tårn, hvorfra man i en 

foregående belejring, som før fortalt, havde skaffet sig indgang i byen. Imod denne samlede nu hele mængden sig og 

kæmpede i den tætteste trængsel; på alle kanter fløj fakler, brændende furuspåner og brandpile for at opbrænde den 

farlige maskine, og heller ikke sparede man på nogen af siderne på pile og blykugler. Dog, stormbukkens skarpe spids gjorde 

alle forsøg på at holde den borte til intet, og den borede sig ind i sammenføjningerne af stenene, som først nylig var 

opmurede og derfor endnu fugtige, så de hang dårlig sammen. Endnu kæmpede man med ild og sværd, da tårnet styrtede 

sammen og åbnede en vej ind i byen; straks forlod forsvarerne stedet og adsplittede sig af frygt for den svære fare. 

Persernes skarer opløftede på alle kanter skrækkelige hyl og udbredte sig uden modstand over alle dele af byen; kun nogle 

få blev hist og her dræbte, alle de øvrige blev på Sapors bud fanget levende og slæbte bort til Persiens fjerneste egne. 

Besætningen i denne by var to legioner, den første flaviske og den første partiske, hvortil også kom mange af indbyggerne i 

egnen, som tillige med nogle ryttere havde kastet sig ind i byen, straks den uventede ulykke kom på. Alle disse blev nu, som 

sagt, førte bort med hænderne bundne på ryggen, uden at nogen af vore kunne hjælpe dem. Thi Nisibis, hvor den største 

del af hæren lå under telte, var langt borte, og desuden havde man også før i tiden ved lignende ulykker altid måttet 

overlade Singara til sin skæbne, fordi hele egnen rundt omkring lider af tørke og vandmangel. Ganske vist lå denne 

fæstning, dengang man i gamle dage anlagde den, bekvemt til, fordi man dér hurtig kunne få efterretning om pludselige 

indfald af fjenderne, men det romerske rige har den dog kun bragt fortræd, da den flere gange er blevet erobret med tab af 

sin besætning. (Nisibis havde tre gange været belejret af perserne). 

7. Efter byens ødelæggelse holdt kongen sig klogelig borte fra Nisibis, da han mindedes alle de tab, han der havde lidt; han 

vendte sig til siden og slog ind på vejen til højre for enten ved magt eller ved at lokke besætningen med fagre løfter at få i 

sin magt Bezabde, af dens gamle anlæggere også kaldet Fønika. Dette var en meget stærk fæstning, som lå på en ikke 

betydelig høj henimod Tigris’s bredder og var omgivet af en dobbelt mur der, hvor terrænet var lavt og derfor farlig udsat. 

Dens besætning bestod af tre legioner, den anden flaviske, den anden armeniske og ligeledes den anden partiske tillige med 

en del bueskytter fra Zabdicene, som dengang stod under os, og på hvis grund byen var anlagt på. 

Straks hæren var rykket frem, red kongen med en skare ryttere i strålende rustninger, men selv ragende han op over alle de 

andre, omkring fæstningen og var dristig nok til at komme lige hen til randen af gravene. Straks blev der rettet på ham en 

mængde skudvåben fra kastemaskinerne og en hel sky af pile, men hans mænd dækkede ham med en skjoldborg og således 

slap han uskadt fra det. Han undertrykte for øjeblikket sin vrede, sendte som sædvanligt herolder afsted og opfordrede med 

venlige ord de belejrede til at tænke på deres redning, så længe der endnu var tid til det, og benytte den gunstige lejlighed 

til at slippe for belejringen ved at overgive sig, åbne portene, komme ud og ydmygt overgive sig til sejrherren over 

folkeslagene. Disse herolder vovede sig ganske nær hen til byen, men forsvarerne på murene gjorde dem ingen skade, da de 

førte side om side med sig nogle fribårne fanger fra Singara, som disse kendte; af medlidenhed med dem udslyngede de 

ikke noget kastevåben, men gav da heller ikke noget svar på fredsforslaget. 



En hel dag og en nat forholdt man sig nu rolig på begge sider; men før lysets frembrud den næste dag begyndte hele 

perserhæren et heftigt angreb på muren under stærke trusler og høje skrig; da de fulde af mod rykkede ind under selve 

murene, kom de i kamp med bymændene, der med stor kraft gjorde dem modstand og.....( her er et hul i teksten)...., 

hvorfor også mange af perserne blev sårede, fordi de dels med stiger på skulderen, dels vidjefletninger foran sig rykkede 

frem som i blinde; dog gik det heller ikke af uden tab af vore. Pilene fløj så tætte som skyer og traf så meget sikrere, jo 

tættere man stod; efter solnedgang gik begge parter fra hinanden med lige stort tab, men så snart det stundede mod 

daggry den følgende dag, begyndte kampen igen under trompeternes klang med endnu større hidsighed end før, og på 

begge sider så man et ikke lidet antal døde, da både romere og persere kæmpede med den største hårdnakkethed. 

Den følgende dag holdt man sig efter fælles overenskomst i ro efter de mange forskellige besværligheder; men da store 

rædsler havde lejret sig omkring murene og perserne på deres side havde samme grund til frygt, gav formanden for det 

kristne parti ved vink og miner tilkende, at han ønskede at komme ud til fjenderne, og da han havde fået disses ord på, at 

han skulle få lov til at vende uskadt tilbage, gik han lige til kongens telt. Da han her havde fået tilladelse til at komme frem 

med sit ærinde, rådede han med venlige ord perserne til at vende hjem igen; thi, føjede han til, efter de tab, begge parter 

havde lidt, havde man grund til at frygte endnu større, som måske ikke ville lade vente længe på sig. Men forgæves holdt 

han på med at udvikle disse og mange andre grunde, de strandede alle på kongens vilde raseri; han var aldeles ubøjelig og 

svor på, at han ikke ville drage bort, før han havde ødelagt fæstningen. Alligevel pådrog biskoppen sig den, som jeg tror, 

falske mistanke, men som dog var meget almindelig udbredt, at han i en hemmelig samtale havde underrettet Sapor om, 

hvilke steder på muren var svage og skrøbelige og derfor de, han helst burde angribe. Dette tog sig siden efter sandsynligt 

ud af den grund, at fjenderne fra nu af rettede deres maskiner mod de mest usikre og faldefærdige steder, og det med en 

sådan sikker forudfølelse af et lykkeligt udfald, som om maskinerne blev betjente af folk, der var fuldkommen kendte med 

byens indre forhold. 

Uagtet de smalle stier gjorde adgangen til murene vanskelig nok, og stormbukkene kun med møje kunne bringes fremover, 

da man var bange for stenkastene og pilene, så blev dog hverken kastemaskinerne eller skorpionerne uvirksomme; de 

første udslyngede pile, de sidste mængder af sten, og dertil kom også brændende kurve, bestrøgne med beg og harpiks. Alle 

disse forskellige ting, der i sådan mængde fløj nedover, førte med sig, at de fjendtlige maskiner blev stående som 

rodfæstede, på samme tid som brandpilene og furuspånerne så meget eftertrykkeligere arbejdede på at ødelægge dem. 

Men under disse forhold, da der faldt så mange folk på begge sider, var belejrerne kun så meget ivrigere efter før vinterens 

frembrud at få ødelagt denne by, der var så velbefæstet ved sin naturlige beliggenhed og sine stærke fæstningsværker; thi 

de troede ikke, at kongens raseri ville lægge sig før. Derfor kunne hverken den store blodsudgydelse eller synet af de mange 

dødelig sårede afskrække de øvrige for at vise en lignende dumdristighed. Længe kæmpede de med døden lige for øjnene 

og udsatte sig for den yderste dødsfare; så snart de ville rykke frem med stormbukkene, blev de straks hindrede fra at 

komme længere ved en mængde tunge sten og alskens brændende ting. Kun en eneste stormbuk, som var højere end de 

andre og bedækket med våde oksehuder, men derfor også mindre udsat for virkningerne af ilden og kastevåbnene, kom 

foran de andre og bevægede sig med stor anstrengelse langsomt hen til muren; her borede den sig med sin uhyre spids ind i 

stenenes sammenføjninger og bragte et tårn ud af ligevægten, så det styrtede sammen. Da dette med et stærkt brag faldt 

overende, blev også de, som stod på det, pludselig revne med i faldet, blev knuste eller begravet under ruinerne og fik 

således på forskellige måder en brat død; fjenderne havde nu en sikker tilgang og trængte ind i byen. 

Fra alle kanter nåede nu persernes høje hyl og skrig til de forfærdede overvundnes øren, men dog brød kampen kun så 

meget hidsigere ud indenfor murene, hvor skarer af fjender og af vore rykkede hinanden ind på livet; i den tætte trængsel 

drog man fra begge sider sit sværd, og ingen som kom én i vejen, blev skånet. Længe gjorde de belejrede med stor 

anstrengelse modstand mod den truende undergang, men til sidst blev overmagten dem for stor, og de sprængtes aldeles 

fra hinanden. Nu myrdede de forbitrede fjenders sværd alt hvad de kunne finde, børn blev revet fra mødrenes bryst, 

mødrene selv dræbte og ingen vidste længere, hvad han gjorde. Under disse blodige optrin fandtes der dog dem, som 

havde større lyst til at røve end til myrde, og disse vendte nu jublende tilbage til lejren, belæssede med al slags bytte og 

drivende store skarer af fanger foran sig. 



Kongen følte sig nu stolt og glad over at have fået det ønske opfyldt, han så længe havde næret, at erobre Fønika, denne 

fæstning, der lå så belejlig til; derfor drog han heller ikke bort fra den, førend han havde sat i fuldkommen stand igen de 

ødelagte dele af murene, forsynet den tilstrækkelig med levnedsmidler og givet den en besætning af lutter udmærkede 

krigere af fornem byrd. Han frygtede nemlig for, hvad der også skede, at romerne skulle blive så forbitrede over tabet af 

denne store fæstning, at de skulle opbyde al sin kraft for at belejre den. 

Han var nu overmåde hoven og troede, han skulle kunne sætte igennem alt, hvad han tog fat på. Efter at have erobret nogle 

andre ubetydelige fæstninger, rustede han sig til at angribe Virta, en meget gammel fæstning, efter hvad man tror bygget af 

makedoneren Aleksander; den ligger længst borte i Mesopotamien, er omgivet af mure, der så at sige slynger sig i 

bugtninger og springer frem i hjørner, og er ved forskellige foranstaltninger gjort aldeles utilgængelig. Her opbød han nu alle 

mulige midler, snart søgte han at lokke forsvarerne med løfter, snart truede han dem med frygtelige straffe, tid efter anden 

søgte han at få stormdiger op og lod belejringsmaskiner føre frem, men efter at han selv havde lidt større tab, end han 

havde tilføjet modparten, opgav han endelig foretagendet som frugtesløst og drog bort. 

8. Dette var begivenhederne mellem Tigris og Evfrates i dette år. Konstantius fik hyppig bud om hvad der foregik, men han 

havde ikke mod nok til at begynde et togt mod parterne (perserne) og blev derfor vinteren over i Konstantinopel, hvor han 

gjorde sig al mulig umage for at sikre grænserne ved alskens foranstaltninger, der kunne blive til nytte i krigen. Han samlede 

våben og rekrutter og forstærkede legionerne med kraftige unge folk, som oftere havde udmærket sig i Østerlandene i 

ordentlige slag; desuden bad han skyterne om hjælp for penge eller af tjenstvillighed, for ved vårens frembrud at kunne 

drage afsted mod Trakien og ufortøvet besætte de mest udsatte steder. (Skyterne: hermed menes vel joterne nord for 

Donau). 

Imidlertid havde Julianus sit vinterkvarter i Parisii og var fuld af ængstelse for følgerne af det skridt, han havde taget. Thi 

hvor meget han end tænkte frem og tilbage, så måtte han dog med bekymring tilstå for sig selv, at Konstantius aldrig ville 

give sit minde til hvad der var sket; thi denne havde jo altid behandlet ham med den største foragt som et menneske, der 

stod meget lavt. Efter alt det forsigtige overlæg, som en begyndende oprørers betænkelige stilling måtte føre med sig, 

besluttede han at skikke til ham sendemænd, som mundtlig skulle underrette ham om, hvad der var foregået; desuden gav 

han dem med et brev af samme indhold, hvori han åbent forklarede, hvad der var sket og hvad der burde gøres, uagtet han 

jo rigtignok formodede, at kejseren allerede havde erfaret det altsammen af Decentius, der for nogen tid siden var vendt 

tilbage, og af de kammertjenere, der havde bragt ham noget at hans årsløn, og som nylig var rejst tilbage fra Gallien. Tonen 

i hans brev var lige så lidet trodsig som anmassende, for at det ikke skulle få udseende af, at han i overilelse havde rejst sig 

mod kejseren. Det lod omtrentlig således: „Mine grundsætninger har jeg i et og alt forblevet tro, såvel i min hele opførsel 

som i udførelsen af mine forpligtelser, så længe der fandtes sådanne, uden nogensinde at skifte følelser eller anskuelser; 

dette lader sig godtgøre ved en mangfoldighed af kendsgerninger. Fra det øjeblik, da du valgte mig til Cæsar og stillede mig 

overfor den frygteligste kamptummel, har jeg været fornøjet med den myndighed, der har været mig overdraget, og har 

søgt som en tro tjener at glæde dig ved hyppige efterretninger om lykkelige tildragelser; men aldrig har jeg i sådanne 

tilfælde lagt nogen vægt på egne farer, uagtet det kan bevises ved talrige vidnesbyrd, at jeg i krigene med germanerne, i 

hvis vidt omfattende land så mange folk bor om hinanden, altid har været den første i anstrengelser, den sidste i at søge 

hvile efter anstrengelserne. 

Men hvis du nu synes, at der er indtrådt en forandring, så må jeg med din tilladelse tage mig den frihed at bemærke, at 

soldaterne, som tilbringer deres liv i så mange farlige krige uden løn, nu kun har udført en beslutning, de for længe siden har 

fattet; thi de følte den største uvilje over at have en hærfører af anden rang, da jo en Cæsar ikke var i stand til at lønne dem 

efter fortjeneste for deres langvarige anstrengelser og deres hyppige sejre. Til denne deres vrede over, at hverken deres 

hæder eller deres årlige sold øgedes, kom nu også den uventede befaling, at de skulle drage til Østerlandenes yderste 

grænser, disse folk, som var vante til at leve i de kolde lande; de skulle nu rive sig løs fra hustruer og børn og fattige og 

nøgne lade sig slæbe afsted. Herover kom de i et usædvanligt raseri, samlede sig om natten og råbte gentagende: Julianus 

skal være Augustus. Jeg tilstår det, jeg blev bange, trak mig tilbage og holdt mig i enrum, så længe jeg kunne; ved at 

forholde mig tavs og i skjul søgte jeg at frelse mig. Men da man ikke ville finde sig i nogen opsættelse, trådte jeg beskyttet af 



min gode samvittigheds mur, om jeg så må sige, frem for hele forsamlingen i den mening, at jeg ved min anseelse eller ved 

venlige ord skulle kunne standse uroligheden; men de var ganske ualmindelig ophidsede og gik til den yderlighed, at 

medens jeg søgte ved mine bønner at blive herre over deres hårdnakkethed, foer de gentagne gange løs på mig og truede 

mig med døden. Så bøjede jeg mig da endelig, og idet jeg trøstede mig selv med, at blev jeg dræbt, så ville en anden blive 

udnævnt til kejser, som måske med glæde tog imod valget, gav jeg mit samtykke, da jeg på denne måde håbede at bringe 

den voldsomme, væbnede mængde til rolighed. 

Dette er sagernes sammenhæng, som jeg beder dig tage imod med rolighed. Ikke må du tro, at noget er foregået på en 

anden måde, end jeg har fortalt, og ikke må du høre på de ondskabsfulde øretudere, som altid har været vante til at 

benytte fyrsternes uenighed til deres fordel; nej, vis fra dig smigreriet, denne amme for alle laster, og lad den første af alle 

dyder, retfærdigheden, få råde; tag venlig imod de billige forslag, jeg fremsætter, og kom til overbevisning om, at de 

stemmer lige så meget overens med Romerrigets fordel, som de er til gavn for os selv, der er forenede ved blodets bånd og 

vor fælles høje stilling. Thi du må holde mig det tilgode, disse fornuftige fordringer ønsker jeg slet ikke så meget skal 

opfyldes, som at, du må anerkende dem for fordelagtige og retfærdige; så skal da også jeg for fremtiden med glæde tage 

imod dine bud. 

Hvad der da nødvendigvis må gøres, skal jeg sammenfatte i nogle få ord. Jeg påtager mig at skaffe spanske arbejdsheste og 

udfylde den udenlandske livvagt og skjoldbærerne med unge lætere, et barbarisk folk på denne side af Rhinen, eller ialfald 

med sådanne, som frivillig har overgivet sig til os. Og dette lover jeg, at jeg lige til min sidste stund ikke blot skal betragte 

som en kær pligt, men at det skal være genstanden for min ivrigste stræben. Prætoriske præfekter, som 

er kendte for deres redelighed og deres fortjenester, får din nåde give mig, men udnævnelsen af de øvrige almindelige 

embedsmænd og officerer, lige såvel som livdrabanter er det bedst bliver overladt til mit godtbefindende. Thi det ville jo 

være tåbeligt, når man i forvejen kunne tage forholdsregler mod det, at stille sådanne folk ved kejserens side, hvis karakter 

og sindelag man ikke kender. 

Men det kan jeg forsikre uden nogen som helst tvivl: at sende rekrutter til fremmede og langt bortliggende egne vil gallerne, 

der har været så hårdt hjemsøgte ved langvarige uroligheder og svære ulykker, hverken godvillig finde sig i eller med magt 

lade sig tvinge til; er de allerede før nedbøjede ved mindet om fortiden, så vil de blive aldeles fortvivlede ved tanken om, 

hvad der må komme, når de helt og holdent mister deres unge mandskab. Heller ikke kan det gå an at anvende 

hjælpetropper herfra mod de partiske folk, da barbarernes indfald endnu ikke er standsede og hvis jeg må få lov til at sige 

sandheden, provinserne her, som har været så hårdt medtaget af lange lidelser, selv trænger til fremmed og dét kraftig 

hjælp. 

Dette er da mine, som jeg tror, nyttige forslag, mine fordringer og mine bønner. Thi jeg ved - og lad mig ikke sige mere, at 

det ikke skal se ud, som jeg overmodig ville give mig mine af at være den bydende - jeg ved, hvorledes det under farefulde 

forhold i staten da alting syntes at være tabt, dog gik således, at gensidig enighed og eftergivenhed hos kejserne bragte alt 

på fode igen; eksempler fra vore forfædres bage godtgør klarlig, at statsstyrere, som går ud fra sådanne tanker, finder vejen 

til et lykkeligt og tilfreds liv og efterlader sig et minde, der bliver velsignet selv af den seneste eftertid“. 

Til dette brev føjede han et andet mere hemmeligt, som i stilhed skulle overrækkes Konstantius, og som var langt mere 

bittert og bebrejdende; dets indhold har jeg ikke haft lejlighed til at erfare, og selvom jeg havde, ville det ikke have passet 

sig at føre det frem for offentligheden. 

Til at udføre dette hverv valgtes to alvorlige mænd, hofmarskalken Pentadius og den daværende overkammerherre 

Evterius; og når de havde leveret brevet, skulle de fortælle alt, hvad de havde set, uden at lægge skjul på noget og derpå 

med redelighed og troskab tage fat på, hvad fremtiden måtte kræve. 

Under alt dette havde præfekten Florentius’s flugt bragt den hele hændelse til at stå i et mere hadefuldt lys. I anelsen om, 

at der ville opstå uroligheder blandt soldaterne, fordi de efter hvad rygtet sagde var blevet kaldt andetsteds hen, havde han 



været så betænksom at rejse til Vienna, under påskud af, at han for proviantvæsenets skyld måtte rive sig løs fra Cæsar, 

men sagen var, at han var bange for denne, fordi han så ofte havde behandlet ham uhøflig. Da han derpå fik vide, at 

Julianus var udråbt til Augustus, havde han lidet, ja næsten intet håb om at beholde livet; bange som han var, syntes han, 

det var bedst at komme langt bort og stiledes unddrage sig for de ulykker, der truede ham. Han lod da alle sine nærmeste 

blive tilbage og ilede i lange dagsrejser til Konstantius, hvor han fremstillede sig selv som fuldkommen uskyldig, men 

Julianus som en oprører, mod hvem han ikke havde beskyldninger nok at bringe frem. Efter hans afrejse lod Julianus i sin 

lige så ædle som kloge tænkemåde og i den hensigt at vise alle og enhver, at selv om Florentius var blevet, ville han ikke 

haft noget at frygte af ham, hans familie og hele hans formue med offentlige befordringsmidler i sikkerhed føre tilbage til 

Østerlandene. 

9. Lige så ivrig skyndte sendemændene sig afsted med de ærinder, jeg førhen nævnte, men overalt, hvor de traf sammen 

med højerestående embedsmænd, blev de lumskeligt opholdt; gennem hele Italien og Illyrikum måtte de finde sig i 

langvarige og kedsommelige forsinkelser, indtil de endelig kom over Bosporus, hvorpå de rejste videre i lange dagsrejser og 

endelig traf Konstantius der, hvor han endnu opholdt sig, i Cæsarea i Kappadokien, førhen kaldet Mazaka, en heldig 

beliggende, folkerig by ved foden af bjerget Argæus. De blev her fremstillede for kejseren og overleverede på given 

tilladelse deres breve; men efter oplæsningen af disse foer kejseren op i den mest rasende forbitrelse, det skumle blik, han 

kastede på dem, truede dem med døden, og uden at rette noget spørgsmål til dem eller give dem nogen besked bød han 

dem gå deres vej. 

Men så heftig forbitret han end var, kunne han dog ikke blive enig med sig selv om han skulle lade de tropper, han kunne 

stole på, drage mod perserne eller mod Julianus; efter lang vaklen og mange overvejelser lod han sig endelig bestemme af 

nogle veltænkende mænds råd og erklærede, at marchen skulle gå ad Østerlandene til. Men sendemændene affærdigede 

han øjeblikkelig og bød sin kvæstor Leonas skynde sig til Julianus med et brev, hvori han erklærede, at han ikke billigede 

nogen af de forandringer, der var foregåede, men bød ham, så sandt han havde sit eget og sine nærmestes liv kært, at 

holde op med sin overmodige adfærd og nøje sig med en Cæsars myndighed. Og for at hans trusler skulle få så meget større 

virkning, lod han, som om han endnu var i fuld besiddelse af sin magt, og udnævnte den daværende kvæstor hos Cæsar 

Nibridius til prætorisk præfekt i stedet for Florentius, notaren Feliks til hofmarskal og ligeledes flere andre til forskellige 

poster, blandt dem også Gumoharius, som han dog, før han fik vide noget om alt dette, havde hævet til hærfører i 

Lupicinus’s sted. 

Ved sin ankomst til Parisii blev Leonas modtaget således, som det sømmede sig en anset og indsigtsfuld mand. Den følgende 

dag gik fyrsten ud på den offentlige forsamlingsplads, ledsaget af en skare væbnede mænd og byfolk, som han med flid 

havde indbudt, og steg op på et tribunal for at falde så meget mere i øjnene; derpå bød han Leonas at overrække brevet. 

Den kejserlige skrivelse, der var sendt ham, blev åbnet og oplæst fra begyndelsen af, men da man var kommet til det sted, 

hvor Konstantins udtrykte sin uvilje over alt, hvad der var sket, og bød Julianus nøje sig med en Cæsars myndighed, da 

hævede der sig fra alle kanter et frygteligt skrig: „Julianus skal være Augustus, således som provinserne, soldaterne og 

staten har villet, den stat, som vistnok nu har hævet sig igen, men dog endnu frygter for fornyede indfald af barbarerne“. 

Mere behøvede Leonas ikke at høre; med et brev fra Julianus, der havde samme indhold som hærens erklæring, vendte han 

ukrænket tilbage, og Nibridius var den eneste, hvis udnævnelse til præfekt Julianus godkendte; thi denne sag havde han i sit 

forrige brev åbent erklæret skulle afgøres efter kejserens vilje. Til hofmarskal havde han allerede forlængst selv udnævnt 

Anatolius, der før havde haft det hverv at svare på de bønskrifter, som indkom; ligeså havde han foretaget nogle andre 

udnævnelser, således som han fandt det overenstemmende med sin fordel og sikkerhed. 

Under alle disse begivenheder var man stadig bange for Lupicinus, som rigtignok var fraværende og endnu opholdt sig i 

Britannien, men var en stolt og overmodig mand, om hvem man kunne formode, at når han hinsides havet fik efterretning 

om alt dette, ville han rejse oprørsfanen; derfor sendte man en notar til Bouonia (Boulogne) for omhyggelig at passe på, at 

ikke nogen skulle få lov til at rejse over strædet. På grund af dette forbud fik Lupicinus intet at vide om hvad der var 

foregået, før han var kommet tilbage, og da kunne han ikke længere få vakt uroligheder. 



10. Julianus var nu allerede mere fornøjet med sin ophøjelse og sine soldaters troskab, og for at smede, medens jernet var 

varmt, og ikke blive beskyldt for slaphed og fejhed, drog han, efter at have sendt sine sendemænd til Konstantius, til det 

andet Germanien og nærmede sig forsynet med alle de hjælpemidler, hans plan fordrede, til byen Tricensima (Kellen). 

Derfra gik han over Rhinen og gjorde pludselig et indfald i de såkaldte attuariske frankers land; (de attuariske frankere 

boede på vestsiden af Nedre-Rhin i det nuværende Geldern), dette var et uroligt folkefærd, som dengang endnu efter eget 

tykke strejfede om i Galliens grænseegne. De anede ikke, at der var nogen fjende i nærheden og troede sig aldeles trygge, 

da de ikke kunne mindes, at nogen havde trængt ind i deres land, hvor vejene var så stenede og vanskelige, at de måtte 

gøre sådant umuligt. På denne måde kom da hans angreb ganske uventet; med lethed slog han deres høvding og fangede 

og dræbte en hel mængde mennesker; de tiloversblevne bad om fred, og den gav han dem også på de vilkår, han selv fandt 

for godt, da han troede, han derved gavnede nabolandenes indbyggere. Herfra vendte han med samme hurtighed tilbage 

over floden, undersøgte omhyggelig de faste pladser på grænsen, udbedrede alle mangler og nåede på den måde lige hen 

til Rauraki, (Rauraki: Augst i nærheden af Basel) vandt tilbage alle de pladser, som barbarerne før havde erobret og nu holdt 

fast på, som om de var deres egne, satte dem omhyggelig i forsvarstand og kom så over Besantio (Besancon) til Vienna for 

at overvintre der. 

11. Dette var begivenhedernes gang i Gallien. Medens Julianus her gik frem med sådan lykke og forsigtighed, kaldte 

Konstantius til sig Armeniens konge Arsaces, modtog ham med den største venlighed og sparede ikke på opfordringer om at 

han måtte blive ved at være venligsindet og tro mod os. Han vidste nemlig, at Perserkongen gentagne gange havde forsøgt 

rænker, list og trusler på ham for at få ham til at opgive sit forbund med romerne og binde ham til deres planer. Arsaces 

forsikrede gentagende gange, at han hellere ville miste sit liv end opgive, hvad der var hans overbevisning, og vendte derpå 

tillige med sit følge med mange gaver tilbage til sit land. Han vovede da heller ikke senere hen at bryde sine løfter, da han 

stod i mange slags forpligtelser til Konstantius ved de tjenester, denne havde gjort ham; den vigtigste af disse var, at 

kejseren havde giftet ham med Olympias, en datter af den forhenværende prætoriske præfekt Ablabus og i sin tid hans 

broder Konstans's trolovede. 

Efter Arsaces's afrejse forlod Konstantius Kappadokien, rejste gennem Melitena (Malatio), en by i Lille-Armenien, Lakotena 

og Samosata, (Lakotena: der, hvor nu byen Marhas ligger. Samosata: Shemisat) satte over Evfrates og kom til Edessa, hvor 

han opholdt sig en lang tid og ventede på de troppeafdelinger, som dér stødte til ham fra alle kanter, og på tilstrækkelige 

levnedsmidler; først efter høstjævndøgn drog han ud og rykkede mod Amida. 

Da han kom i nærheden af denne by og ikke så andet end aske, brast han i gråd ved tanken om den ulykke, der havde 

overgået denne arme stad. I hans følge var ved denne lejlighed bestyreren af skatkamret Ursulus, som nu råbte greben af 

harme: „Se, sådant mod er det, soldaterne viser, når de skal forsvare byerne, men når det gælder sold, så strækker rigets 

midler snart ikke længere til for at tilfredsstille deres fordringer! “Dette bitre ord mindedes soldaterne siden ved Kalcedon, 

da de sammensvor sig til hans undergang. 

Fra Amida drog han afsted med hæren i tætsluttede rækker til Bezabda, opslog ved deres ankomst dér telte og omgav disse 

med en vold og dybe grave. Derpå foretog han et ridt omkring fæstningen og tog den i øjesyn, men erfarede af deres 

beretning, at værkerne, som før havde været forfaldne ved skødesløshed og tidens tand, nu var satte i en langt bedre stand. 

For da ikke at undlade noget, som kunne gøres før kampens udbrud, sendte han nogle forstandige mænd afsted og 

forelagde byens besætning to forslag for at lokke dem over til sig, at de enten uden sværdslag skulle overgive denne stad, 

som alligevel ikke tilhørte dem, eller også gå over til romerne og til gengæld lønnes med høje værdigheder og gaver. Men 

disse mænd, der alle var af fornemme ætter og hærdede i farer og anstrengelser, afslog tilbuddet med det stivsind, som 

ligger til dette folk, og alt blev da gjort i stand til en belejring. 

I tætsluttede rækker og opflammede af trompeternes klang rykkede nu soldaterne modig frem på alle kanter mod byen; 

legionerne sluttede sig sammen i forskellige skarer under skjoldtage, rykkede lidt efter lidt i sikkerhed fremad og forsøgte at 

komme ind under murene og undergrave dem; men da alle slags skudvåben blev slyngede ned på dem, så endogså de 

tætsluttede skjolde blev revet fra hinanden, måtte man opgive det, og trompeterne gav tegn til tilbagetog. Den næste dag 



holdt man våbenhvile, men den tredje morgen dækkede de sig endnu omhyggeligere og forsøgte under gentagne krigsskrig 

på alle kanter at komme op. Besætningen holdt sig vistnok, for ikke at ses af fjenderne, skjult bag udspændte tæpper af 

gedehår, men hver gang det var uundgåelig nødvendigt, måtte de dog stikke deres kraftige arme frem og angreb da de 

nedenforstående med sten og spyd. Vore vidjefletninger gik imidlertid modig på og var allerede lige under murene, men da 

styrtede tønder, møllestene og stykker af søjler ned over dem, og så svær var vægten af disse ting, at de angribende holdt 

på at knuses af dem, dét, de holdt over sit hoved til beskyttelse, fik vældige rifter, og det var kun med den største fare, at de 

slap bort. 

I 10 dage havde man fortsat kampen, og vore folks håb havde vokset lige så meget som bekymringen indenfor murene. Da 

blev man enig om at bringe frem en stor stormbuk, som perserne engang havde brugt til at omstyrte Antiokias mure med, 

og som de rigtignok havde taget med sig igen, men ladt tilbage i Karræ. Det pludselige syn af denne ypperlig forarbejdede 

stormbuk nedslog i den grad de belejredes mod, at de næsten tænkte på at overgive sig; men de opmandede sig dog igen 

og gjorde alt istand, til at værge sig mod den truende maskine. Og fra nu af blev der vist lige så meget mod som omtanke. 

Thi medens man gjorde istand den gamle stormbuk, der var taget fra hinanden for lettere at kunne flyttes, måtte belejrerne 

opbyde al deres kunst, ja alle sine kræfter, den største anstrengelse og fasthed for at forsvare den, og alligevel blev en 

mængde, dræbt på begge sider af grovt skyts, masser af sten og slynger; men stormdigerne gik rask fremad, og belejringen 

voksede i raseri for hver dag. Mange af vore faldt også af den grund, at, da de kæmpede under kejserens øjne og derfor 

håbede at blive belønnede, tog de hjælmen af deres hoved for at gøre sig lettere hændelige, men blev netop derfor strakte 

til jorden af fjendernes dygtige bueskytter. Dag og nat stod man på vagt mod hinanden og blev derved kun så meget mere 

forsigtig. Men stormdigerne voksede så højt i vejret og den svære maskine, som også efterfulgtes af andre mindre, var så 

frygtelig at se på, at perserne blev helt forfærdede, af al deres magt allesammen anstrengte sig for at stikke dem i brand og 

uophørlig kastede brandpile og andet brændende skyts ned på dem; men deres arbejde var forgæves, da størstedelen af 

træværket var bedækket med våde huder og pjalter og på andre steder omhyggelig indgnedet med alun, for at gøre den ild 

uskadelig, som faldt ned på det. Alligevel førte romerne dem med stor tapperhed fremad og så vanskelig det end faldt dem 

at forsvare dem, var de dog så ivrige efter at blive herrer over byen, at de ikke engang veg tilbage for den øjensynligste 

livsfare. På sin side var heller ikke de belejrede ledige; da den store stormbuk nu rykkede nærmere og allerede skulle til at 

ødelægge det tårn, der stod lige for den, kastede de behændig på begge sider af den slynger om dens fremspringende 

jernspids, som i virkeligheden har form af et bukkehoved, og holdt den så fast i lange to uger, at den ikke ved at trækkes 

tilbage kunne få ny kraft og heller ikke ved gentagne sted tilføje murene nogen betydelig skade; samtidig hældte de også 

sydende beg ned, og således blev vore langt fremskudte maskiner stående udsatte for stenkast og skudvåben. 

Allerede havde stormdigerne nået en betydelig højde, da de belejrede i overbevisningen om, at det snart ville være forbi 

med dem, hvis de ikke viste den yderste årvågenhed, tog den dristige beslutning pludselig i hele skarer at gøre et udfald fra 

portene, angribe vore forposter og samtidig af al deres kraft slynge fakler og jernpotter, fyldte med brændbare stoffer, ned 

på stormbukkene. Men efter en tapper, uafgjort kamp blev de fleste drevet tilbage igen indenfor murene med uforrettet 

sag og blev snart, da de igen havde indtaget deres post på murene, fra de stormdiger af, som romerne havde rejst, angrebet 

med pile, slynger og brændende skyts, som rettedes mod træværket på tårnene, men for det meste blev uden virkning, da 

der straks var folk færdige til at slukke. 

Da de kæmpendes tal på begge sider altid blev mindre, og perserne ville være bragte til det yderste, hvis de ikke slog et 

afgørende slag, forsøgte de et nyt, omhyggeligere forberedt udfald; pludselig styrtede de i store skarer ud af portene, de 

mest fremragende blandt dem havde fordelt sig mellem soldaterne som bar ild, og nu slyngedes der mod træværket på 

maskinerne jernkurve, fyldte med brændende stoffer, kvas og andet, som har let ved at fatte ild. Sorte røgskyer hindrede 

udsigten, trompeten kaldte derfor til kamp, og ilsomt kom legionerne kamprustede løbende til. Striden tiltog lidt efter lidt i 

hidsighed, og man havde alt begyndt at kæmpe mand mod mand, da pludselig alle maskinerne stod i lys lue med undtagelse 

af den store, som det med megen anstrengelse og nød lykkedes en del kække mænd at få bort i halvbrændt tilstand ved at 

kappe de tove, hvormed den var omslynget fra muren af. Men selv da nattens mørke gjorde ende på slaget, blev der ikke 

forundt soldaterne lang hvile. Thi da de havde vederkvæget sig med en smule mad og søvn, kaldte deres høvedsmænd dem 



ud og bød dem flytte belejringsmaskinerne langt bort fra muren, da man nu tænkte ad en kortere vej at erobre byen ved at 

angribe den fra de høje diger, som nu var færdige og ragede op over murene. Og for at man skulle have let for at fordrive 

besætningen fra murene, blev der på toppen af stormdigerne stillet to kastemaskiner, som man antog fjenderne ville være 

så bange for, at ingen af dem engang ville vise sig. Efter disse forberedelser lykkede vore ved dagens frembrud afsted i tre 

afdelinger; truende nikkede hjelmbuskene, mange af soldaterne bar stiger, og det gjaldt nu et angreb på murene. Under 

våbenklirren og trompeternes klang stødte man modig sammen, og med én og samme hidsighed førtes kampen fra begge 

sider; men romerne bredte sig mere ud, da de så, at perserne holdt sig skjulte af frygt for kastemaskinerne på stormdigerne; 

de gav sig derpå til at angribe tårnet med stormbukken og nærmede sig med hakker og okse, brydestænger og stiger, 

medens masser af kastevåben fløj fra begge kanter. Imidlertid led perserne mest skade ved de forskellige skud fra 

kastemaskinerne, der som et lyn foer ned fra de skrånende diger. Derfor forstod de også, at deres liv nu stod på spil, men 

dette bragte dem kun til den hårdnakkede beslutning at styrte sig i dødsfare; de fordelte arbejdet mellem sig så godt det lod 

sig gøre, og lod en del blive tilbage for at forsvare murene, medens en kraftig skare brød ud med dragne sværd gennem en 

sideport, som hemmelig blev åbnet, efterfulgt af nogle andre, som bar ild skjult hos sig, og medens romerne nu snart 

trængte ind på dem, som veg, snart tog imod andres angreb, krøb de, der bar ildpotter, med bøjet ryg langs jorden og stak 

glødende kul ind i sammenføjningerne på en af digerne, der var lavet af forskellige trægrene, rør og siv; disse tørre og 

brændbare stoffer tog straks ild og stod allerede i lys lue, da soldaterne ikke uden fare, men med kastemaskinerne i behold 

slap fra det. 

Men da aftenen kom og gjorde ende på kampen og begge parter skiltes ad for at tage en kort hvile, vaklede kejseren 

mellem helt forskellige planer; på den ene side drev tvingende grunde ham til at fuldende Fønikas erobring, da denne 

fæstning som en uoplukkelig skodde kunne skydes for fjendernes indfald, men på den anden side gjorde den sene. årstid 

ham tilbøjelig til at drage bort. Han besluttede da at blive der, men kun indlade sig i småtræfninger i det håb, at han måske 

ved udhungring kunne bringe perserne til at give sig. Men det gik ganske anderledes, end han tænkte. Thi midt under den 

søvnige kamp, som nu førtes, kom der fugtigt vejr, våde skyer og ildevarslende mørke bredte sig ud over himlen, og 

vedvarende regnskyl gjorde jorden så blød, at den dyndede, fede græsbund, som er ejendommelig for disse egne, i den grad 

blev til en eneste søle, at det bragte alting i opløsningstilstand. Desuden blev også ængstelige sjæle forskrækkede over 

uafladelige tordenbrag og lynstråler. 

Dertil kom også, at der hyppigere end sædvanligt viste sig regnbuer på himlen. Hvad grunden er til det ejendommelige 

udseende, denne naturforteelse har, skal jeg i korthed forklare. Varme dampe fra jorden og fugtige dunster samler sig til 

skyer, som derpå spreder sig i tæt støvregn og stiger, oplyste af solens stråler, opover, til de kommer lige for solen; herved 

danner de en regnbue, hvis krumme bøjning skriver sig derfra, at den udbreder sig over vor jord, som efter 

naturvidenskabens lære danner en halvkugle. Så vidt det menneskelige øje kan opdage, er den første stribe af regnbuen 

lysegul, den anden mørkegul eller rødgul, den tredje purpurfarvet, den fjerde violet, den sidste en blanding af blåt og grønt. 

Årsagen til denne skønne farveblanding er, efter hvad den jordiske forstand antager, at den første stribe flyder sammen 

med den omkringliggende luft og derved kommer til at se mere bleg ud, den anden er rødgul, det vil sige noget mere livlig 

farvet, end den lysegule, den tredje er purpurfarve, fordi den er udsat for solens lys, og ved dennes genskin optager dens 

mest rene stråler i sig, den fjerde er violet, fordi den tætte støvregn, der falder imellem, bringer solstrålernes glans til at dø 

hen og viser tilskuerne en farve, der nærmer sig til det ildrøde, og jo mere denne farve forflygtiges, desto mere går den over 

til blåt og grønt. Andre er af den mening, at regnbuen er synlig på jorden da, når solens stråler falder på en højere stående, 

tæt sky og derved giver denne et klart lys; dette kan nu ikke slippe ud igen, men samler sig i sig selv og får ved den stærke 

gnidning en skinnende glans; de af dens farver som spiller i det hvide, låner den fra den højere stående sol, men de 

grønagtige fra skyen, som ligger over den, på samme måde som tilfældet er på havet, hvor bølgerne er hvide, når de støder 

mod stranden, men ude på den åbne sø blå uden blanding. 

Fordi regnbuen som sagt er et tegn på forandring i vejret enten derved at den trækker skymasser sammen fra den tørre luft 

eller omvendt forandrer en skyfuld himmel til klar, derfor læser vi så ofte hos digterne, at Iris (Iris: regnbuen, gudernes 

sendebud) bliver sendt ned fra himlen, når der sker en forandring i tidens forhold. Der er også mange andre forskellige 



meninger om denne sag, men det er overflødigt at opregne dem her, og jeg skynder mig derfor tilbage i min fortælling did, 

hvor jeg slap. 

Under de før nævnte begivenheder var kejseren delt mellem frygt og håb; den strenge vinter rykkede stadig nærmere, og i 

en så uvejsom egn som denne havde man al grund til at vente sig baghold; samtidig var han også bange for et oprør af sine 

forbitrede soldater. Desuden nagede det ham i hjertet, at han så at sige skulle stå foran den åbne dør til et rigt hus og dog 

måtte gå hjem igen med tomme hænder. 

Derfor opgav han da dette foretagende som mislykket og vendte tilbage til det hårdt plagede Syrien for at overvintre i 

Antiokia, efter disse sørgelige begivenheder, som han var nødt til at lade stå uhævnede, men som han længe skulle føle 

smerte over. Det var, som om en ulykkelig stjerne hvilede over Konstantius’s foretagender, thi hver gang han selv drog i 

kamp mod perserne, havde han uheld med sig; derfor ønskede han også i det mindste at sejre gennem sine hærførere, og 

en og anden gang ved vi også, at det virkelig hændte. 

En og tyvende bog. 

1. Julianus højtideligholder i Vienna femårsdagen for sin udnævnelse til kejser og far et varsel om, at Konstantius snart skal 

dø. Om de forskellige slags varsler - 2. Julianus udgiver sig i Vienna for kristen for at vinde mængden og tager del i den 

kristne gudstjeneste - 3. Alamannerkongen Vadomarius bryder fredspagten og hærger i grænseegnene ved Rætien. Årsagen 

til hans optræden - 4. Julianus opsnapper et brev fra Vadomarius til Konstantius og lader ham ved list gribe. Alamannerne 

bliver slået og beder om fred - 5. Julianus taler til soldaterne og tager det løfte af dem, at de skal følge ham mod Konstantius 

- 6. Konstantius ægter Faustina, øger hæren og knytter Armeniens og Hiberiens konger til sig ved gaver - 7. Konstantius 

sikrer sig Afrika ved hjælp af notaren Gaudontius, går over Evfrat og begiver sig med hæren til Edessa - 8. Julianus ordner 

forholdene i Gallien, går over Donau og sender en del af hæren i forvejen gennem Italien og Rætien - 9. Præfekten i Italien, 

Taurus, og præfekten i Illyrikum, Florentius, flygter ved Julianus’s ankomst; Rytterhøvdingen Lucillianus ruster sig til at gøre 

Julianus modstand, men tages til fange - 10. Sirmium overgiver sig til Julianus, som derpå bemægtiger sig Sukki. Han skriver 

til senatet i Rom - 11. Julianus sender to af Konstantius’s legioner, der ved Sirmium var gåede over til ham, til Gallien; de 

bemægtiger sig Akvileja i samråd med indbyggerne og lukker portene for Julianus’s soldater - 12. Julianus lader Akvileja 

omringe. Ved efterretningen om Konstantius’s død overgiver byen sig - 13. Sapor fører sin hær hjem, da varslerne falder 

uheldig ud; Konstantius ruster sig til at drage mod Julianus og taler til sine soldater i Hierapolis - 14. Forvarsler om 

Konstantius’s død - 15. Konstantius dør i Mobsucrenæ i Cilicien -16. Konstantius’s gode og slette egenskaber – år 360 og 361 

*** 

1. Medens Konstantius på denne måde ved krigens uheldige gang var trængt tilbage over Evfrates, opholdt Julianus sig i 

Vienna, hvor han dag og nat var optaget af at udkaste planer for fremtiden: så godt hans indskrænkede midler tillod det, 

begyndte han nu at optræde med større glans, men vaklede bestandig mellem enten han skulle forsøge på alle mulige 

måder at komme til enighed med Konstantius eller om han for at skræmme ham skulle være den første til at gå angrebsvis 

til værks. Men jo omhyggeligere han overvejede dette, desto mere bange blev han for begge dele, thi som ven var 

Konstantius en blodtørstig mand, og i borgerkrige havde han ofte gået af med sejren; fremfor alt holdt hans broder Gallus’s 

skæbne ham i ængstelig uro og spænding, denne mand, hvem egen fejhed og nogle menederes rænker havde styrtet i 

fordærvelse. Dog følte han sig også stundom imellem opmuntret til en rask og afgørende handling, idet han mente, det 

sikreste, han kunne gøre, var at vise sig som en erklæret fjende af den mand, hvis tænkemåde en så klog mand som han 

godt måtte kende efter hvad der før var sket; på denne måde kunne han slippe for at falde i hemmelige snarer, der under 

venskabs maske blev lagte for ham. Han brød sig derfor ikke om det brev, Konstantins gennem Leonas havde sendt ham, og 

tog heller ikke noget hensyn til de udnævnelser, denne havde gjort, med undtagelse af Nebridius’s, men højtideligholdt som 

Augustus femårsdagen efter sin udnævnelse til kejser og optrådte ved denne lejlighed med et pragtfuldt diadem, besat med 

funklende sten, medens han i begyndelsen af sin kejsertid kun havde haft en simpel krone, så han mere så ud som en 

fægtemester i purpur end som en fyrste. I denne mellemtid havde han sendt sin afdøde hustru Helenas levninger til Rom, 



for at de kunne jordfæstes der udenfor byen ved den nomentanske vej, hvor også hendes søster Konstantina, Gallus’s 

hustru, lå begravet. 

En omstændighed, som endnu mere øgede hans lyst til at komme Konstantius i forkøbet med et angreb, nu da Gallien var 

bragt til ro, var den, at han gennem flere forvarsler, en sag, hvori han var vel hjemme, og ligeledes drømme drog den 

slutning, at kejseren ikke havde langt igen. 

Ondskabsfulde mennesker påstår jo, at denne højt oplyste og i alle grene af viden så velbevandrede fyrste har anvendt 

forkastelige kunster for at lære fremtiden at kende; det kan derfor være værd i korthed at forklare, hvorledes den vise også 

kan komme til at sætte sig ind i disse ikke så ganske lette kundskaber. Ånden, der gennemtrænger alle grundstoffer, fordi de 

er evigvarende legemer, meddeler os i kraft af det, som vi gennem de forskellige videnskaber søger at tilegne os, den gave 

at skue ind i fremtiden, og de selvstændig levende magter, som vi på forskellige måder søger at vinde, lader så at sige fra 

stedse rindende kildespring, sandsigelsens ord strømme til de dødeliges slægt. Herskerinden over disse sandsagn er efter 

hvad man siger, Temis (Note 116), hvis navn skriver sig derfra, at hun i forvejen åbenbarer det, som ved skæbnens ubøjelig 

lov er blevet bestemt, det, som grækerne kalder det fastslåede; derfor har de gamle teologer ladet hende dele leje og 

højsæde med Jupiter, som er den alt blivende kraft. 

Sandsigeri og fuglevarsler afhænger naturligvis ikke af fuglene, der intet kender til fremtiden - det vil ikke engang det mest 

enfoldige menneske påstå, men det er guddommen, som styrer fuglenes flugt, så at en lyd fra deres næb eller en vinge, der 

hurtig eller langsomt farer forbi, viser det, som skal ske. Thi den nådige guddom holder også af på denne måde at forkynde, 

hvad der forestår, enten det nu er så, at menneskene fortjener dette, eller guddommen drives dertil af kærlighed til dem. 

Ligeledes kan sagkyndige vide det, som skal hænde, af dyrenes indvolde, der plejer at fremstille sig i utallige former. Den, 

der først ledede folk ind på denne videnskab, var en mand ved navn Tages, der efter sagnet pludselig sprang ud af jorden i 

en af Etruriens egne. 

Også da åbenbarer fremtiden sig, når menneskenes hjerte er i heftig bevægelse, men da er det guddommen, som taler 

gennem dem. Thi solen, der efter hvad de naturkyndige siger er verdensånden, lader vore sjæle som gnister strømme ud af 

sig og sætter dem stundom i stærkere glød, og da bringer den dem til at forstå fremtiden. Derfor sige Sibyllerne så ofte, at 

det brænder i dem; dette finder sted, når flammernes stærke magt fortærer dem. Desuden har også høje lyd stor 

betydning, lige så vel som tilfældige hændelser, der møder én, torden, ja også lynild og kornmod og ligeledes stjerneskud. 

Drømmenes pålidelighed ville være sikker og utvivlsom, dersom ikke de, som tydede dem, tog fejl i deres formodninger. 

Undertiden er de, som Aristoteles forsikrer, særlig bestemte og tilforladelige; det er da, når mennesket sover dybt og dets 

øjesten ikke vender sig til nogen kant, men ser lige ret ud for sig. Men undertiden hænder det jo, at også den store hob i sin 

indbildte visdom vil lægge sit ord med i laget og i sin uvidenhed halvhøjt kommer med det spørgsmål, hvad grunden er til, 

når der virkelig gives en forudfølelse af fremtiden, at da ikke den ene vidste, at han skulle falde i krigen, og den anden, at 

dette eller hint skulle hænde ham; til svar herpå er det nok at sige, at både udtrykker den sproglærde sig undertiden urigtig 

og tonekunstneren synger falsk, og lægen ved ikke, hvad lægemiddel han skal bruge, men derfor står både 

sprogvidenskaben og musikken og lægekunsten lige godt. Derfor siger også Tullius (Cicero) fortræffeligt her som i andre 

tilfælde: “ Kendemærkerne på det, som skal ske, viser guderne os. Dersom nogen tager fejl i disse ting, da er det ikke 

gudernes natur, men menneskenes slutninger, som bærer skylden“. Men for at min fortælling ikke skal skeje således ud, at 

den farer over målet, (over målet er en talemåde hentet fra Rendebanen, hvor det mål, som kapkørerne måtte standse ved, 

var betegnet med kalk eller kridt), som man siger, og vække kedsomhed hos læserne, vil jeg vende tilbage til min udvikling 

af sådanne ting, der kun er kendsgerninger. 

2. Allerede i Parisii, da Julianus endnu som Cæsar engang på øvelsespladsen gjorde forskellige slags svingninger med 

skjoldet, foer de plader, hvoraf skiven var sammensat, op i vejret, og han beholdt kun håndgrebet tilbage, men dette svang 

han fremdeles med kraftig hånd. Alle de tilstedeværende blev forskrækkede over hvad de opfattede som et uhyggeligt 

varsel, men Julianus sagde: „Ingen må gøre sig sorger over den ting; jeg holder fremdeles fast ved, hvad jeg havde.“ Ligeså 



hændte det sig engang i Vienna, at da han ganske ædru gik til hvile, så han midt i den skrækkelige midnat en strålende 

skikkelse, der, skønt han ikke var vågen, tydelig fremsagde for ham flere gange følgende heroiske vers, der indgød ham 

sådan tillid, at han troede, der ikke længere fandtes nogen ulykke for ham: ” Har først Zeus gennemløbet vandmandens 

strålende bane; står kun Kronos ved jomfruens femogtyvende gradpunkt; da skal Asiens hersker, drotten Konstantius bytte; 

livet det kære bort for døden, den kvalfulde, mørke.” 

Han foretog derfor midlertidig ingen forandring i de bestående forhold, men ordnede rolig og veltilfreds alt, hvad der 

forefaldt, og søgte lidt efter lidt at vinde mere styrke for derved at bringe tilvæksten i magt i overensstemmelse med hans 

højere værdighed. Og for at sikre sig en almindelig tilslutning uden nogen indsigelse, lod han, som han holdt fast ved den 

kristne religion, uagtet han allerede forlængst havde forladt den, og hvad kun få vidste noget om, havde rettet sin 

opmærksomhed på varsler af offerdyrenes indvolde og fuglenes flugt og andre lignende ting, som gudernes tilbedere altid 

har beskæftiget sig med. Dog skulle dette foreløbig holdes skjult, og derfor besøgte han på den festdag, som de kristne 

højtideligholder i januar under navn af Epifaniefesten (Note 117), deres forsamling, bad med andagt til guddommen og gik 

så bort igen. 

3. Under alt dette nærmede våren sig; da fik han en uventet efterretning, som fyldte ham med sorg og bekymring. Han 

erfarede nemlig, at alamannerne fra Vadomarius’s rige, altså på en kant, hvorfra man efter det forlig, der var sluttet, ikke 

ventede nogen fare, holdt på at hærge i grænseegnene ved Rætien og havde spredt sig så vidt på deres røvertogt, at intet 

blev forskånet for dem. Hvis man intet hensyn tog til dette, ville man bringe krigen til at blusse op igen påny, og han sendte 

derfor de celtere og petulantere, som lå i vinterkvarter sammen med ham, afsted under en høvedsmand ved navn Libino, 

for at ordne sagen således, som forholdene krævede det. Denne kom snart i nærheden af byen Sanktio (Sekingen i Svejts), 

og blev allerede i lang afstand opdaget af barbarerne, som holdt sig skjulte i dalen, rede til kamp. Libino opmuntrede sine 

soldater, der rigtignok var underlegne i tal, men brændte af begærlighed efter at kæmpe, og angreb uforsigtig germanerne, 

men faldt selv førend nogen anden lige i begyndelsen af kampen. Ved hans fald steg barbarernes selvtillid, men romerne 

opflammedes ikke mindre til at hævne sin fører, og således udbrød der en hårdnakket kamp, indtil vore til sidst med tab af 

nogle få døde og sårede blev adsplittede af fjendernes overmagt. 

Med denne Vadomarius og hans broder Gundomadus, der ligeledes var konge, havde Konstantius, som før fortalt, sluttet 

fred. Da siden Gundomadus døde, mente kejseren i hans broder at have en trofast ven og en tavs og virksom udøver af alle 

sine hemmelige bud, og han pålagde ham derfor skriftlig, hvis man kan sætte nogen lid til et blot og bart rygte, at han skulle 

lade, som om han brød fredsaftalen, og give sig til at hærge grænseegnene nærmest ved sig, for at Julianus ikke skulle 

opgive forsvaret af Gallien og tage andetsteds hen. Ifølge dette pålæg var det nu, som man har al grund til at tro, at 

Vodomarius dristede sig til dette og lignende; thi i rænker og bedragerier havde han været en ganske mærkelig mester lige 

fra sin første ungdom af, som han også senere hen viste, da han var landshøvding i Fønikien. Men denne gang blev han 

røbet og nødt til at holde inde. Vore forposter fangede nemlig en af hans skrivere, som han havde sendt til Konstantius; 

man ransagede ham, om han havde noget hos sig, og fandt et brev til kejseren, hvori der blandt meget andet også stod 

skrevet: „Din Cæsar har ikke fået sin tugt endnu“. Så ofte han derimod skrev til Julianus selv, kaldte han ham herre og 

Augustus, ja gud. 

4. Farlig og betænkelig som denne sag var, forstod Julianus, at den let ville kunne blive til fordærvelse for ham; han rettede 

derfor alle sine tanker på denne ene ting og ville for at sikre sig selv og provinserne skynde sig med at få fat på kongen, før 

denne anede noget. Hans plan var følgende: Han sendte hen til de egne skriveren Filagrius, senere landshøvding i 

Østerlandene, en mand, hvis klogskab han stolede på, da han kendte ham fra før af, gav ham forskellige pålæg om 

forholdsregler, han efter omstændighedernes medfør skulle tage, og leverede ham desuden en forseglet seddel med det 

bud, at han ikke skulle åbne eller læse den, før han traf Vodomarius på denne af side Rhinen. Filagrius drog afsted, som det 

var ham befalet, kom did, han skulle og var optaget af flere forskellige forretninger, da Vodamarius kom over floden, som 

om der virkelig herskede uforstyrret fred mellem ham og romerne og han derfor slet ikke havde noget at frygte, og med et 

påtaget skin af fuldstændig uvidenhed om, at der virkelig var sket noget, hvorved der var gjort brud på freden, og han 

besøgte høvedsmanden for de soldater, som lå der på stedet, sagde efter sin sædvane nogle ord og lovede af sig selv uden 



nogen opfordring, at han ville indfinde sig ved hans bord, hvortil også Filagrius var indbudt, altsammen for at der ikke ved 

hans afrejse skulle hvile skygge af mistanke på ham. Så snart Filagrius kom ind og så kongen, mindedes han kejserens ord, 

foregav, at han havde en vigtig og uopsættelig forretning at udføre, og vendte tilbage til sit kvarter, hvor han læste brevet, 

fik af dette at vide, hvad han skulle gøre, vendte straks tilbage og gik til bords blandt de øvrige. Efter måltidets slutning greb 

han Vadomarius med kraftig hånd og overgav ham til en høvedsmand med pålæg om at bevogte ham omhyggelig i lejren; 

derpå oplæste han Julianus’s skrivelse og tvang kongens ledsagere, om hvem der ingen befaling var givet, til at vende hjem 

igen. Kongen selv blev derpå skikket afsted til kejserens hof, hvor han straks opgav alt håb om nåde, da han hørte, at hans 

skriver var blevet opsnappet, og det, han havde skrevet til Konstantius, kommet frem for offentligheden. Men han fik ikke 

et bebrejdende ord og blev sendt til Spanien. Thi det lå Julianus meget på hjerte, at ikke dette rasende menneske efter hans 

afrejse fra Gallien med sin utøjlede vildskab skulle forstyrre provinsernes ro, efter at de nu med så stor vanskelighed var 

bragt iorden. 

Glad over, at han således hurtigere, end man skulle vente, havde fået fat i denne konge, som han havde al grund til at frygte 

nu, han skulle rejse til langt bortliggende egne, ordnede Julianus med usvækket iver sig til at angribe barbarerne, der som 

før fortalt havde dræbt hærføreren Libino med nogle få soldater i et slag. Og for at ikke rygtet om hans ankomst skulle 

skræmme dem bort til mere afsides liggende egne, gik han i nattens stilhed over Rhinen med nogle afdelinger lette 

hjælpetropper og omringede barbarerne, som ingen anelse havde om noget sligt; først gnyet af de fjendtlige våben jog dem 

op; men medens de så sig om efter deres sværd og spyd, foer han rask ind på dem og fældede nogle, andre, som under 

bønner og løfter om at udlevere deres rov tilbød at underkaste sig, tog han til fange, og de øvrige, alle de, som blev tilbage, 

gav han den fred, de bad om, mod løfte om, at de skulle forholde sig aldeles rolige. 

5. Midt under denne beslutsomme fremgangsmåde glemte han dog ikke, hvilke svære indre uroligheder han havde givet 

stødet til, og da han med den skarpsindighed, han var i besiddelse af, måtte indse, at intet er til så stort gavn for pludselige 

foretagender som hurtighed, mente han, det var bedst for hans egen sikkerhed, at han med rene og klare ord erklærede sig 

løst fra kejseren. Men da han ikke var rigtig sikker på soldaternes troskab, ofrede han hemmelig til Bellona (krigens 

gudinde), lod hæren ved trompeten kalde til en forsamling og holdt her fra en forhøjning af stene og åbenbart med større 

tillid og med tydeligere ord, end han plejede at bruge, følgende tale: „Allerede i nogen tid tænker jeg at I, ædle 

krigskammerater, i betragtning af de store begivenheder, som er indtrufne, i eders stille sind har ventet på at erfare mine 

tanker om, hvorledes vi skal tage under overvejelse og træffe forholdsregler mod det, vi venter os vil komme. Ganske vist 

tilkommer det soldaterne, der har levet sig således ind i berømmelige gerninger, mere at høre end at tale, ligesom det også 

sømmer sig for den hærfører, der vil have navn af en ærlig mand, ikke at fatte andre beslutninger end de, som kan gøre 

grundede fordringer på ros og bifald. Jeg vil derfor uden omsvøb gøre eder bekendt med mine planer, og hør da med 

velvilje på hvad jeg i korthed vil udvikle. 

Efter den himmelske guddoms vilje blev jeg i min tidligste ungdom optaget blandt eder, satte en grænse for alamannernes 

og frankernes uafladelige hærtogter og umættelige rovlyst og banede mig, understøttet af de romerske hærskarers kraft, så 

ofte jeg ville, vej over Rhinen; og når jeg stod ubevægelig overfor de truende rygter og mægtige folkeslags voldsomme 

angreb, da var det jo i eders tapperhed, jeg havde den grundvold, jeg kunne stole på. Gallien har været vidne til de 

anstrengelser, vi har døjet, det Gallien, som nu atter har rejst sig efter de mange blodbad, de langvarige og tunge tab, og 

det vil bringe vort ry til efterslægten ud igennem alle tider. Men nu, da jeg ved eders mægtige dom og ved forholdenes 

tvingende medfør er hævet op til en Augustus’s værdighed, nu tænker jeg med guddommens og eders hjælp, hvis lykken vil 

være mit forehavende gunstig, at nå til et endnu højere mål, og hvad jeg i den sag har at fremføre til min fordel, er, at den 

hær, hvis retsindighed og våbendygtighed er så navnkundig, må have erkendt, at jeg i mit huslige liv har været fordringsløs 

og rolig og i den hele række af krige, jeg har ført mod hele folkeforbund, sindig og forsigtig. For at vi altså ved fuldstændig 

endrægtighed kan komme alle ulykker i forkøbet, så følger mit, som jeg tror, gode råd, sålænge tilstanden endnu er gunstig 

for et sådant forehavende fra vor side; lader os nu, da der kun er en liden troppestyrke i lllyrikums egne, ufortøvet ile afsted 

og imidlertid besætte de yderste grænser af Dacien; senere hen vil nok vor gode lykke vise os, hvad vi så bør gøre. Men I 

hærførere må efter trofaste krigeres skik med ed love mig en bestandig endrægtighed og troskab, jeg skal da på min side 



ivrig stræbe efter aldrig at vise mangel på eftertanke og handlekraft, og jeg skal, hvis nogen fordrer en udtalelse derom, 

altid bevare den gode bevidsthed, at jeg ikke med vidende og vilje tager fat på eller forsøger noget andet end det, som er til 

det almindelige bedste. Men det beder og besværger jeg eder om, at ingen af sin glødende iver må lade sig drive så vidt, at 

han fornærmer fredelige folk, men betænker, at ligesom de utallige nederlag, vi har tilføjet fjenderne, har gjort os 

navnkundige, således har vor skånsomhed mod og gode behandling af provinserne ladet menneskene se i os mønstre på 

ædelt tænkesæt“. 

Denne kejserens tale, der blev modtaget som et orakeludsagn, gjorde et stærkt indtryk på hele forsamlingen; ivrige som de 

alle var efter omvæltninger, brød de ud i vilde skrig, hvori blandede sig den frygtelige klang af sværdslag på skjoldene, og de 

kaldte ham den store, den ophøjede hærfører og, som de selv havde erfaring for, den lykkelige undertvinger af folkeslag og 

konger. Da de alle fik befaling til at sværge troskabsed til ham, satte de under skrækkelige forbandelser sværdet på struben 

og svor den ed, der blev forelagt dem, at de skulle finde sig i alle vilkår for hans skyld lige til sit sidste åndedrag, hvis 

nødvendigheden krævede det; dertil sluttede sig officererne og alle kejserens hoffolk, som ligeledes svor ham troskabsed. 

Den eneste af dem alle, der havde faste grundsætninger nok til at vove at modsætte sig, var præfekten Nebridius, der 

erklærede, at han umulig kunne lade sig binde af nogen ed, der var rettet mod Konstantius, til hvem han var knyttet ved så 

mange velgerninger. Da nogle af de nærmeste soldater hørte dette, blev de heftig forbitrede og foer ind på ham for at 

hugge ham ned, men han kastede sig på knæ foran kejseren, som dækkede ham med sin kappe. Da Julianus siden vendte 

tilbage til slottet, så han ham gå i forvejen for sig, derpå kaste sig for hans fødder og bede ham om, at han for at gøre hans 

frygt mindre ville række ham sin hånd; men Julianus svarede: „Beholder så mine venner noget fortrin, når du får røre ved 

min hånd? Men du kan i tryghed gå herfra, hvorhen du vil“. Efter denne besked vendte han uden at lide nogen overlast 

tilbage til sit hjem i Tuskia (Etrurien). Da Julianus nu havde ordnet dette på den måde, som forholdenes vigtighed krævede, 

og han tillige af erfaring vidste, hvor stor betydning det har i krige at komme sin modstander i forkøbet, så kundgjorde han 

ved parolen, at marchen gik til Pannonien, brød op med lejren, gav sig på vej og betroede sig dristig til skæbnens luner. 

6. Det er nu på tide at gå noget tilbage og i korthed fortælle om, hvad Konstantius under de ovenfor fortalte begivenheder i 

Gallien drev på ved hoffet og i hæren under sit vinterophold i Antiokia. Blandt flere andre fremragende mænd, der skulle 

bringe kejseren sin hyldest ved hans ankomst fra de fremmede lande, var også en del ansete tribuner indbudte. Da nu 

Konstantius vendte tilbage fra Mesopotamien, og man modtog ham med disse høflighedsbeviser, så var der en 

forhenværende tribun fra Paflagonien ved navn Amfilokius, der havde den frækhed ligeledes at træde ind i rækken af dem, 

som skulle forestilles for kejseren, skønt et rygte, der grænsede op til vished, gav ham skyld for, at han, dengang han gjorde 

tjeneste hos Konstans, havde udstrøet tvedragtens sæd mellem de to afdøde brødre (brødre: Konstantin og Konstans, 

hvoraf den første faldt i kampen mod den sidste); men han blev kendt og vist tilbage. Man begyndte nu støjende at råbe på, 

at en så fræk majestætsforbryder som han ikke længere burde se dagens lys; men Konstantius, der ved denne lejlighed var 

mildere end sædvanligt, sagde til dem: „Lad manden være; rigtignok er han, efter hvad jeg formoder, skyldig, men endnu 

ikke klart overbevist, og I må huske på, at hvis han virkelig har begået noget sligt, vil her under mine øjne hans egen 

samvittighed, som han ikke kan skuffe, udtale dommen over ham“. Man lod ham da gå. Den følgende dag stod den samme 

mand under legene på Rendebanen lige overfor kejseren, hvor tribunerne havde sin plads; netop som den længselsfuldt 

ventede kamp skulle begynde, løftede der sig pludselig et skrig, det rækværk brast, hvortil han sammen med flere andre 

støttede sig, allesammen, og han også styrtede ned, men kun nogle få blev let sårede, han var den eneste, som man fandt 

død; et blodkar var sprunget i ham. Derfor var heller ikke Konstantius lidet glad ved nu også at være blevet spåmand. 

På samme tid giftede han sig med en kvinde ved navn Faustina, da han allerede for nogen tid siden havde mistet Evsebia, 

der var en søster til konsularerne Evsebius og Hypatius, og som både i legemlig og sjælelig skønhed stod over de fleste, 

ligesom hun også trods sin høje stilling var fuld af menneskekærlighed; hendes meget velgrundede gunst var det, som før 

fortalt, Julianus havde at takke for, at forfølgelserne mod ham standsede og at han blev udnævnt til Cæsar. 

Ved samme lejlighed tænkte man også på Florentius, der af frygt for oprør havde forladt Gallien, og da den prætoriske 

præfekt i Ulyrikum, Anatolius, nylig var død, fik han dennes post; sammen med den prætoriske præfekt i Italien, Taurus, 

beklædte han nu det højeste embede i staten. 



Under alt dette traf man alle foranstalter til at være forberedt på de udenlandske og indre krige, rytterafdelingernes tal blev 

øget og tillige forstærkede man med samme iver legionerne, idet man udskrev rekrutter i provinserne; enhver stand og 

stilling kom på denne måde til at lide under et stærkt tryk, da de måtte levere klæder, våben og maskiner, ja endogså guld 

og sølv foruden mangfoldige slags levnedsmidler og alskens trækdyr. Og da man nu ved den milde årstids frembrud havde 

grund til at frygte et voldsomt indfald af perserkongen, som kun med nød og næppe havde ladet sig holde tilbage af den 

hårde vinter, blev der skikket sendemænd til kongerne og landshøvdingerne på den anden side Tigris med gaver og det 

hverv at tilholde og opmuntre dem alle til at slutte sig til vort parti og ikke indlade sig på svig eller rænker. Men fremfor alt 

søgte man dog at købe Armeniens og Hiberiens konger, Arsaces og Meribanes, ved prægtige klæder og mangfoldige andre 

gaver, da de kunne blive meget farlige for romerne, hvis de under så betænkelige forhold gik over til perserne. (Hiberien: 

landskab ved foden af Kaukasus). Midt i denne travle tid døde Hermogenes; hans embede som præfekt gik over til Helpidius 

fra Paflagonien, der var en ubetydelig mand at se på og lidet veltalende, men ligefrem og ærlig, alt andet end blodtørstig og 

så mild, at da Konstantius engang bød ham at lade en uskyldig mand pine for hans øjne, bad han roligt om, at man heller 

ville tage hans embede fra ham og give det til andre, som bedre var istand til at gå frem efter kejserens ønske. 

7. Under alle disse vigtige forretninger kunne Konstantius ikke blive enig med sig selv om hvad han skulle gøre og var længe 

fuldstændig på det uvisse, om han skulle drage mod Julianus og de fjerne egne, eller drive parterne (perserne) tilbage, nu, 

da de alt truede med at gå over Evfrates. Endelig bestemte han sig efter gentagne krigsråd med sine hærførere til at ende 

den nærmeste krig eller i det mindste gøre den mindre farlig; når, han på denne måde ikke længere havde nogen fjende i 

ryggen, han behøvede at være bange for, ville han ile gennem Illyrien og Italien, træffe Julianus i den første begyndelse af 

hans foretagende, som han mente, og fange ham, som man fanger et dyr på jagten. Thi således udtrykte han sig flere gange, 

når han ville berolige sine venner i deres frygt. Men for ikke at være ganske ligegyldig eller få udseende af at have forsømt 

den ene side af krigen, udbredte han overalt det skræmmende rygte om sin fremkomst, og da han var bange for, at man i 

hans fravær skulle gøre et angreb på Afrika, der for alle mulige tilfælde ligger så bekvemt for kejserne, overskred han på en 

vis måde Østerlandenes grænser, idet han sendte sin skriver Gaudentius over havet, den samme mand, der som før fortalt 

en tid lang havde holdt øje med Julianus’s handlinger i Gallien. At denne mand nemlig hurtig ville adlyde alt, hvad der blev 

ham pålagt, kunne han af to grunde håbe, dels fordi han måtte være bange for det modpartis hævn, som han så dybt havde 

krænket, dels fordi han med begge hænder ville gribe efter denne lejlighed til at anbefale sig hos Konstantius, som man ikke 

havde mindste tvivl om ville blive den sejrende; dette var nemlig dengang uden undtagelse alles bestemte mening. Da han 

var kommet derhen, underrettede han ifølge kejserens bud landshøvdingen Kretio og de andre myndigheder om hvad der 

var i gære, samlede de kækkeste soldater sammen fra alle kanter, drog til sig lette tropper fra begge mauritanierne og 

besatte omhyggelig hele kysten overfor Akvitanien og Italien (Note 118). Denne foranstaltning svarede også til Konstantius’s 

forventninger. Thi så længe han levede, satte ikke nogen af hans fjender sin fod i disse lande, uagtet en mængde soldater 

stod pa den siciliske kyst i strækningen fra Lilybæum til Pakynum og havde til hensigt hurtig at sætte over, så snart der 

åbnede sig en lejlighed. Næppe havde Konstantius ordnet disse og nogle andre mindre sager efter forholdenes medfør på 

den måde, han troede ville være til gavn for ham, før han ved bud og brev fra sine hærførere fik underretning om, at 

persernes tropper nu havde samlet sig og med sin opblæste konge i spidsen ilede mod Tigris’s bredder, skønt det endnu var 

uvist, hvor de tænkte at gøre indfald. Ansporet af dette, ville Konstantius i større nærhed af krigens skueplads komme 

fjendernes fremtidige planer i forkøbet, og han brød derfor hurtigst muligt op fra vinterkvarteret, samlede fra alle kanter 

rytteriet og kærnen af fodfolket, som han kunne stole på, gik ved Kapesana (Note 119) på en skibsbro over Evfrates og drog 

til det rige og vel befæstede Edessa, hvor han ventede en kort tid for at spejdere eller overløbere kunne bringe ham 

efterretning om den fjendtlige hærs bevægelser. 

8. Imidlertid havde Julianus efter de foranstaltninger, vi før har nævnt, forladt Rauraki og sendte nu Sallustius, ophøjet til 

præfekt, tilbage til Gallien, satte Germanianus i stedet for Nebridius, og udnævnte ligeledes Nevita til hærfører, da han var 

bange for den gamle forræder Guomarius, der efter hvad han hørte hemmelig havde forrådt sin kejser Veteranio, dengang 

han stod i spidsen for skjoldbærerne; embedet som kvæstor gav han til Jovius, som vi har omtalt under Magnentius’s 

historie, forvaltningen af statsindtægterne til Mamertinus. Dagalaifus satte han over hustropperne, og besatte desuden 

flere andre poster i hæren efter sit eget synspunkt med mænd, hvis fortjeneste og troskab han kendte. Han havde nu i sinde 



at tage vejen gennem de marcianske skove (Schwarzwald) og langs Histerflodens bredder (Donau), men under det raske løb, 

begivenhederne nu tog, kom den ængstelse op i ham, at med det ringe følge, han havde, ville man møde ham med foragt 

og hans foretagende støde på modstand hos den store mængde. For at undgå dette fattede han den kloge beslutning at 

dele sin hær; den ene afdeling lod han ilsomt rykke afsted ad de sædvanlige veje i Italien under anførsel af Jovinus og Jovius, 

den anden overdrog han til sin rytterfører Nevita og lod den drage midt igennem Rætien, for ved denne fordeling på 

forskellige kanter at vække høje tanker hos folk om hans hærs styrke og fylde alt med skræk. Thi så havde både Aleksander 

den Store og flere andre erfarne hærførere gjort, når nødvendigheden fordrede det. Imidlertid pålagde han dem ved deres 

afmarch, at de måtte rykke forsigtig frem, som om de straks skulle gå mod fjenden, og udstille forposter og vagter em 

natten, for ikke uformodet at blive overfaldne af fjenderne. 

9. Da han således efter sin mening tilfredsstillende havde ordnet dette, rykkede han ilsomt fremad på den måde, hvorpå 

han ofte havde banet sig vej gennem barbarernes land, og i tillid til den lykke, der altid havde fulgt ham. Han kom til en egn, 

hvor han hørte floden var farbar, lod sine folk stige ombord på både, der heldigvis var tilstede i stor mængde, og foer nu, så 

langt det lod sig gøre, ned over floden uden at blive lagt mærke til, da han var udholdende og hårdfør og ikke trængte til 

nogen fin føde, men var fornøjet med knap og ringe kost og på denne måde kunne stryge forbi byer og fæstninger; heri tog 

han sig til mønster det fortræffelige ord af den gamle Cyrus, engang denne kom til et sted og blev spurgt af sin vært, hvilken 

mad han skulle skaffe ham; da svarede Cyrus: intet andet end brød; thi han håbede, sagde han, at kunne holde sit måltid 

ved en bæk. Men rygtet, der med tusinde tunger, som man siger, overdriver enhver ting på den besynderligste måde, 

udbredte nu mere og mere lydeligt det ord over hele Illyrien, at den Julianus, der i Gallien havde overvundet så mange 

konger og folkeslag, nu nærmede sig med en talrig hær, stolt over alt det held, som havde fulgt ham. Dette rygte gjorde den 

prætoriske præfekt Taurus urolig; han skyndte sig i tide afsted, som om det var en fremmed fjende, han ville undgå, byttede 

hurtig heste på de offentlige skifter, drog over de Juliske Alper (de lå syd for floden Sans udspring) og trak i farten med sig 

også den anden præfekt Florentius. Kun underhærføreren Lucillianus, der stod i spidsen for tropperne i disse egne og som 

for tiden opholdt sig i Sirmium, og som nu havde fået nogle spredte efterretninger om Julianus’s bevægelser, drog sammen 

de soldater, som man i hastværket kunne få ud fra deres kvarterer, og tænkte på at byde ham spidsen, når han kom. Men 

Julianus, der ilede løs på sit mål så hurtig som en ildkugle eller en brandpil, var aldrig så snart kommet til Bononia (Bouostar 

i Slavonien), der ligger nitten mile fra Sirmium, før han under aftagende måne, altså på en tid, da størsteparten af natten var 

mørk, pludselig steg i land og øjeblikkelig sendte Dagalaifus afsted med en del soldater uden oppakning for at kalde 

Lucillianus til sig og tage ham med magt, hvis han vægrede sig. 

Lucilhanus lå endnu i sin søde søvn, da han pludselig vågnede op ved en stærk larm og så sig omringet af lutter ukendte 

mennesker; han forstod sammenhængen og blev så forfærdet ved at høre kejsernavnet udtale, at han skønt meget nødig 

adlød, hvad der blev ham pålagt. Den kort før så stolte og overmodige høvedsmand for rytteriet måtte da nu lyde fremmed 

vilje, blev i hastværket sat på en hest og førtes som en simpel fange og næsten ude af sig selv af skræk frem for kejseren. 

Men så snart han kom for hans øjne og så, at kejseren rakte ham sit purpur til at kysse, kom han endelig til sig selv igen og 

sagde ubekymret om følgerne: „Uforsigtig og dumdristig har du med dine få folk, kejser, vovet dig ind i fjendens land“. 

Julianus svarede ham med et bittert smil: „Spar dine kloge ord til Konstantius. Thi det er ikke som min rådgiver, at jeg her 

rakte dig tegnet på min kejserværdighed, men for at gøre ende på din frygt“. 

10. Efter Lucillianus’s fjernelse tillod Julianus sig ikke nogen opsættelse eller nølen, men med den dristighed og selvtillid i 

farer, der var ham egen, gik han løs på byen (dvs. byen Sirmium ved floden Sau) som han antog var villig til at overgive sig, 

og så snart han i stormskridt nærmede sig til de store, udstrakte forstæder, kom også en skare folk, soldater og alle andre 

stænder, ham imøde med en mængde fakler og kranse og under lykønskninger, kaldte ham Augustus og herre og ledsagede 

ham til slottet. Han var glad over dette udfald på sagen, hvori han så et godt varsel, og styrkedes i sit håb om fremtiden, da 

han kunne vente sig, at han efter denne lige så folkerige som ansete hovedstads forbillede også ville blive modtaget i de 

øvrige byer som en lykkestjerne; den følgende dag gav han til folkets glæde en kapkørsel, men ved den tredje dags 

frembrud fortsatte han uden at ville finde sig i nogen som helst forsinkelse på deres march ad de offentlige landeveje, 



besatte uden at finde nogen modstand passet ved Sukki (et pas i Balkan (Æmus), nu Sulu Derbend) og overdrog dets 

bevogtning til Nevita, hvis troskab han kendte. En skildring af dette sted vil her ikke være på urette plads. 

De to til hinanden stødende bjergkæder Æmus og Rodope (syd for Balkan), hvoraf den ene stiger op umiddelbart ved 

Histers bredder, den anden på denne side af floden Aksius (Makedonien), løber med bølgende åser ud i et trangt pas og 

danner grænsen mellem Illyrien og Trakien; på den ene side støder de op til det indre Dacien og Serdika, på den anden side 

giver de fri udsigt over Trakien og Filippopolis, ligesom Serdika (Sofia i Bulgarien) en stor og anset by. Og som om naturen 

havde forudset de omkringboende folkeslags skæbne, at komme under romernes herredømme, synes passet ligesom med 

flid dannet således, at den mørke revne, der engang næppe var synlig mellem de tæt sammenklemte fjelde, senere, da 

forholdene havde hævet sig til mere storhed og glans, blev tilgængelig selv for vogne, medens dog tillige al adgang kunne 

spærre således, at store hærførere og folkeslag mere end engang måtte vende tilbage med uforrettet sag. Den side, som 

vender mod Illyrikum, skråner temmelig jævnt, bestiges ofte og uden at man møder på hindringer. Men på den anden side, 

ind mod Trakien, sænker den sig og er overalt næsten ufremkommelig med sine stenede klippestier, så at det er vanskeligt 

at komme op dér, selvom ingen søger at hindre det. Ved foden af disse høje fjeldmasser udbreder sig på begge sider 

vidtstrakte, flade sletter, hvoraf den øverste strækker sig lige til de Juliske Alper, medens den nederste går i så lave bølger, 

at lige til sundet (Bosporus, strædet ved Konstantinopel) og Propontis (Marmorasøen) lægger den ingen hindring ivejen for 

beboelsen. 

Efter at nu Julianus havde ordnet alt dette således, som hans farlige stilling fordrede det, lod han høvedsmanden for 

rytteriet blive igen der og vendte selv tilbage til den rige stad Næssus (Nissa i Serbien) for skyndsomt at træffe alle de 

forholdsregler for fremtiden, der ville være ham til nytte. Her udnævnte han historieskriveren Viktor (forfatter af en 

kortfattet kirkehistorie til henimod Konstantius’s død), som han havde truffet i Sirmium og kaldt til sig derfra, til 

landshøvding over det andet Pannonien og hædrede desuden med en kobberstøtte dette mønster på en ædruelig 

tænkemåde; det var den samme mand, som mange år efter blev præfekt i Rom. Fra nu af begyndte han at få mere tillid til 

sig selv, og da han forstod, han aldrig kunne komme til enighed med Konstantius, skrev han til senatet et bittert brev, fuldt 

af udfald, hvori han skildrede alle hans fejl, store og små. Tertullus var endnu præfekt i Rom, da dette brev blev oplæst i 

Kuriet (den bygning, hvori senatsmøderne holdtes). Ved denne lejlighed) udmærkede adelen sig ved en smuk 

taknemmelighed, blandet med åben frimodighed. Thi fra alle kanter hørte man det enstemmige råb: „Agtelse, om vi må 

bede, for din lykkes skaber“. 

På den tid var det også, han satte en plet på Konstantinus’s minde som den, der havde forandret og forvirret de gamle love 

og den fra Arilds tid nedarvede sæd og skik; han dadlede ham nemlig, fordi han havde været den første til at hæve barbarer 

op til embedsværdigheder, ja lige til konsulembedet. Dette var dog et rimeligt og uoverlagt skridt; han burde da i al fald selv 

have undgået det, han så bittert angreb, men i stedet derfor satte han kort tid efter Nevita ved siden af Mamertinus i 

konsulembedet, skønt han hverken i fornem byrd, erfaring eller hæder kunne måle sig med dem, som Konstantinus havde 

hævet til den højeste embedsværdighed; tværtimod var han uhøvlet og rå og, hvad der var endnu værre, han viste sig 

grusom i sit høje embede. 

11. Medens nu Julianus omgikkes med disse og lignende tanker, og de vigtige og alvorlige forhold lagde stærkt beslag på 

hans sind, fik han et lige så frygteligt som uventet budskab, der meldte ham om et skammeligt vovestykke, en del 

mennesker havde indladt sig på, og som ville hindre ham på hans raske løbebane, hvis han ikke omhyggelig brød odden af 

det, før det fik tid til at vokse sig stærkt. Sagen forholdt sig kortelig således. 

To af Konstantinus’s legioner tillige med en afdeling bueskytter, som Julianus havde fundet i Sirmium, havde han sendt til 

Gallien under påskud af, at deres nærværelse der var påtrængende nødvendig, men i virkeligheden fordi han endnu ikke 

stolede på deres troskab. De brød kun modstræbende op og var bange for den lange vej og de uafladelige fjendtligheder 

med de vilde germanere; derfor faldt de på den tanke at gøre oprør, tilskyndede og ophidsede dertil af en tribun for en 

rytterafdeling, ved navn Nigrinus, der egentlig skrev sig fra Mesopotamien. Sagen blev ordnet ved hemmelige samtaler og 

modnet ved dyb tavshed; da de nu kom til det ved sin beliggenhed og sin rigdom stærke Akvileja (i Illyrien), som var omgivet 



med taste mure, optrådte de pludselig som fjender og lukkede byens porte, understøttede i dette sit gruelige oprør af 

stedets almue, hos hvem Konstantius’s navn endnu havde en god klang. Alle adgange blev spærrede, tårnene og 

brystværnene forsynede med væbnede mænd, og derpå gjorde de alt istand, som kunne være til nytte i den forestående 

kamp og levede i mellemtiden frie og ubundne. Denne dristige dåd æggede også andre af Italiens indbyggere til at slutte sig 

til Konstantins, hvem man endnu tænkte sig i live. 

12. Da Julianus fik efterretning om dette, opholdt han sig endnu i Næssus og havde ingen anelse om, at der var nogen fare i 

hans ryg. Han mindedes nu, at han havde læst og hørt, at denne by (Akvileja i Illyrien) flere gange var blevet omringet, men 

dog aldrig ødelagt eller overgivet, og derfor besluttede han at anvende al mulig iver på at få dem over til sig enten ved list 

eller ved forskellige slags venlige forestillinger, før der kom nogen større ulykke ud af det. Derfor bød han høvedsmanden 

for sit rytteri Jovinus, der kom nedover Alperne og netop var rykket ind i Norikum (Østrig og størstedelen af Steiermark), 

hurtig at vende tilbage og på alle måder søge at slukke den brand, der var brudt ud; og for ikke at forsømme noget, som 

kunne gøres, gav han befaling til, at alle de soldater, der kom gennem byen (Niessus), enten de så hørte til hustropperne 

eller legionerne, skulle holdes tilbage for at yde den hjælp, de kunne. 

Kort efter disse foranstaltninger fik han efterretning om Konstantius’s død og rejste derfor gennem Trakien til 

Konstantinopel, og da han af erfaring vidste, at en sådan belejring ville blive mere langvarig end farlig, satte han Immo og en 

del andre underhærførere til dette hverv og kaldte Jovianus tilbage for at anvende ham andetsteds ved mere vigtige 

foretagender. 

Akvileja blev da altså omringet med en dobbelt række skjolde, og efter hærførernes enstemmige mening anså man det for 

bedst at forsøge på at lokke forsvarerne til at overgive sig dels ved truende dels ved venlige forestillinger. Der blev talt 

meget frem og tilbage, men begge parter stod urokkelig fast ved deres, og derfor afbrød man til sidst underhandlingerne 

med uforrettet sag. Da man nu ikke tænkte på andet end kamp, vederkvægede man sig på begge sider med mad og søvn, 

og ved morgenrødens frembrud styrtede de under trompeternes klang og høje skrig glødende af iver efter at volde 

hinanden død og undergang løs på hinanden med mere voldsomhed end besindighed. Belejrerne bar skærme og tætte 

vidjefletninger foran sig, rykkede bag disse langsomt og forsigtig frem og forsøgte med alskens værktøj af jern at undergrave 

murene; mange bar også stiger, der passede til murens højde, og stod nu næsten klods op til murene; men nogle blev 

kastede til jorden af nedvæltede stene, andre gennemboredes af de susende kastespyd, vendte ryggen til og rev med sig 

alle de andre, som af frygt for en lignende medfart aldeles mistede deres kamplyst. Dette første sammenstød gjorde de 

indesluttede betydelig dristigere; de var sikre på, at det skulle gå bedre og bedre og brød sig lidet om alt det, der endnu 

stod tilbage; deres beslutning blev fast, de stillede kastemaskiner på bekvemme steder og gjorde deres vagttjeneste og alt 

andet, som kunne tjene til at sikre dem, med utrættelig iver. Belejrerne derimod var rigtignok ængstelige ved tanken om 

alle de farer, de skulle gennemgå, men på den anden side havde de æresfølelse nok til ikke at ville vise sig feje og 

uvirksomme, og de greb derfor til belejringskunstens hjælpemidler, siden de ikke havde lykken med sig i stormløb og åben 

kamp. Men da de ikke kunne finde noget sted, som lå bekvemt til for at føre stormbukke frem eller rette maskiner mod 

byen eller grave løbegrave, benyttede de sig af den korte afstand, hvori floden Natiso løber forbi byen, til at udtænke en 

plan, som ville have vakt beundring selv hos de gamle. De byggede i al hast trætårne, som var højere end fjendernes mure, 

og satte dem på tre skibe, som de havde forbundet så tæt som muligt med hinanden; på disse stillede væbnede mænd sig, 

som af al sin magt med forenede kræfter stræbte at jage modstanderne ned; fra de nederste rum i tårnet trådte derpå let 

væbnede frem, kastede broer ud, som de i forvejen havde sammenføjet, og søgte hurtig på samme tid, som de andre 

kæmpede, at komme over; således ville disse, som gik over på broerne, samtidig med at de, som stod ovenfor dem, angreb 

hinanden med kastespyd og stene, uden nogen hindring kunne rive en del af muren løs og bane sig vej ind i byen. Imidlertid 

fik denne kloge plan et ganske andet udfald. Thi da tårnene nærmede sig, blev de angrebne med brandpile, der dryppede af 

beg, og desuden med siv, kvas og alle sådanne ting, der har let for at fænge ild. Branden greb hurtig om sig, og tårnene 

begyndte at vakle ved vægten af dem, som i ængstelig forventning stod oppe på dem, og styrtede til sidst ned i floden; 

nogle af soldaterne mistede også deres liv oppe på toppen af tårnene, gennemborede af kastespyd fra det fjerne. Nu var 

fodsoldaterne ladte i stikken, da deres kammerater på skibene var faldne, og blev knuste af umådelige stene med 



undtagelse af nogle få, som ad de besværligste veje reddede sig fra døden ved deres rappe ben. Kampen strakte sig ud til 

aftenen, men da blev der endelig givet tegn til tilbagetog, og begge parter gik som sædvanligt fra hinanden, men tilbragte 

resten af dagen i meget forskellig stemning. Thi belejrerne havde mange døde at sørge over og styrkede derved forsvarerne 

i håbet om at gå af med sejren, om de end på deres side også havde tab, rigtignok kun af nogle få, at beklage. Dog 

formindskedes derfor ikke iveren, men da man havde anvendt hele natten til at samle nye kræfter ved tilstrækkelig hvile og 

føde, kaldte trompeterne ved dagens begyndelse påny til kamp. De rykkede da på med rasende iver, nogle med skjoldene 

over hovedet for at kunne kæmpe mere uhindret, andre ligesom før med stiger på skuldrene, og stillede deres bryst blot for 

de mange forskellige slags kastevåben. Andre gav sig i færd med at sønderbryde portenes jernskodder, men blev angrebne 

med brande eller fandt deres død for sten, der væltedes ned fra muren. Atter andre forsøgte dristig at sætte over gravene, 

men blev pludselig angrebne af fjender, der brød ud gennem sideporte, og faldt uden at kunne få lejlighed til at værge sig 

eller slap i al fald ikke fra det uden sår. Fjenderne kunne nemlig i sikkerhed trække sig tilbage til murene, og volden foran 

disse, der var beklædt med græstørv, tillod dem uden nogen fare at lægge sig i baghold. De belejrede havde nu ganske vist 

en stor fordel på deres side i sit kendskab til egnen og i sin overlegne krigserfaring, om de end rigtignok ikke havde noget 

andet værn end murene; men til gengæld udvalgte belejrerne nu de dygtigste af deres soldater, der ikke kunne finde sig i de 

langvarige forsinkelser, men gik omkring og undersøgte omhyggelig alle punkter i byens nærhed for at finde et sted, hvor 

man enten med magt eller ved hjælp af maskiner kunne bane sig vej ind i staden. Da vanskelighederne imidlertid var så 

store, at de gjorde ethvert forsøg frugtesløst, blev belejringen fra nu af drevet med mindre iver, man lod kun nogle vagter 

og forposter blive stående, men forøvrigt drog soldaterne ud og hærgede egnen rundt omkring, havde alt hvad de 

behøvede i overflod og forsynede tillige deres kammerater rigelig af byttet. Men jo federe de blev af æden og drikken, 

desto magrere blev det med deres mod og handlekraft. 

Da Julianus, som endnu opholdt sig vinteren over i Konstantinopel, erfarede dette af Immons og hans embedsbrødres 

indberetning, besluttede han ved et hensigtsmæssigt middel at afhjælpe ondet og lod derfor ufortøvet høvedsmanden for 

fodfolket, Agilo, en dengang fordelagtig bekendt mand, rejse til Akvileja for at der ved synet af en så anset mand og ved den 

efterretning, han kunne bringe om Konstantius’s død, engang kunne gøres en ende på belejringen. 

Imidlertid havde man ved Akvileja, for ikke at lade noget uprøvet, efter flere forgæves forsøg faldt på den tanke ved 

vandmangel at tvinge byens tapre forsvarere til at overgive sig. Vandledningerne blev derfor afskårne, men dette havde kun 

en så meget mere bestemt modstand til følge, og med stor møje afledede man da floden. Men heller ikke dette hjalp. Thi 

når de nu engang havde været så ubesindige at bringe sig i denne knibe, kunne man gerne berøve dem de mere rigelige 

anledninger til at skaffe sig drikkevand, de var dog fornøjede med kummerligt at leve af brøndvand. 

Under de ovenfor omtalte begivenheder ankom Agilo. Dækket af en tæt række skjolde gik han uden videre nær hen til 

murene og gav en udførlig og sanddru meddelelse om Konstantius’s død, og hvorledes Julianus’s herredømme var 

grundfæstet, men blev, og det oven i købet med adskillige skældsord, erklæret for en bedrager. Heller ikke ville noget 

menneske tro på det, han fortalte, før han mod løfte om sikkerhed ganske alene var kommet hen til murene og her under 

de højtideligste forsikringer havde gentaget sit udsagn. Nu blev portene åbnede, og alle styrtede efter den langvarige nød 

ud, indhentede glade hærføreren, der havde bragt dem det gode budskab om fred, søgte at retfærdiggøre sig hos ham og 

udleverede Nigrinus, som ophavsmanden til den hele galskab tillige med nogle få andre med bøn om, at man ved at straffe 

disse mennesker ville sone den brøde, man havde gjort sig skyldig i mod kejserens højhed, og alle de sorger, byen havde 

lidt. Få dage derpå blev efter en nøjagtig undersøgelse af den hele sag under forsæde af den prætoriske præfekt 

Mamertinus, Nigrinus brændt levende som hovedophavsmanden til oprøret. Efter ham blev senatsmedlemmerne Romulus 

og Sabostius overbeviste om, at de uden at tage hensyn til følgerne havde næret urolighederne; deres straf var halshugning. 

Alle de andre slap fra det uden straf, fordi det var nøden, ikke deres frie vilje, som havde drevet dem til den forbitrede 

kamp. Således havde nemlig kejseren forordnet; forsonlig og mild var han alt før, og her tog han også tilbørligt hensyn til 

billighedens fordringer. 

Dette foregik imidlertid noget senere; vi vender nu tilbage til det tidspunkt, da Julianus endnu opholdt sig i Næssus, hvor 

han plagedes af svære bekymringer og så truende farer nærme sig fra to sider. Han var nemlig urolig for, at ved den 



pludselige opstand af de soldater, som havde indesluttet sig i Akvileja, skulle passene over de Juliske Alper blive spærrede 

og han på den måde miste flere provinser og de hjælpe kilder, han hver dag ventede derfra. Ligeledes var han meget bange 

for Østerlandenes stridskræfter, så meget mere som han hørte, at de soldater, der var spredte over Trakien, nu hurtig blev 

samlede for at sætte en grænse for hans raske fremtrængen og allerede under anførsel af underhærføreren Martianus 

nærmede sig til egnen om Sukki. Imidlertid udviklede dog også han på sin side en virksomhed, som svarede til forholdenes 

pinagtighed, og anstrengte sig af al magt for at drage til sig den illyriske hær, der var fortrolig med krigens strabadser og 

gerne under kampe ville slutte sig til en stridbar hærfører. Ved siden heraf forsmåede han heller ikke under disse slemme 

forhold også at være privatmænd til nytte og lod retsstridigheder bringe for sin egen domstol, især i municipalbyerne (Note 

120), som han fremfor alle andre søgte at vinde, og hvor han på uretmæssig vis knyttede flere til sig ved at skænke dem 

offentlige embeder. I Næssus var det også, han traf de to ansete senatsmedlemmer Symmakus og Maksimus, der i adelens 

navn var blevet sendte til Konstantius og nu netop var på tilbagevejen. Han modtog dem med stor hæder og udnævnte med 

forbigåelse af en mere berettiget Maksimus til præfekt for den evige by i stedet for Tertullus; dette gjorde han for at vinde 

Rufinus Vulkatius, hvis søstersøn han vidste Maksimus var. Under denne mands styrelse havde Rom overflod af 

levnedsmidler, og almuens klager, der ellers var så almindelige, holdt nu ganske op. For under disse betænkelige tilstande at 

sikre sig endnu bedre og bevare tilliden blandt sine undersåtter, udnævnte han den prætoriske præfekt i Ulyrikum 

Mamertinus tillige med Nevita til konsuler, og det uagtet han ganske nylig havde taget så hensynsløst fat på Konstantius, 

fordi denne havde været den første til at bringe den barbariske pøbel i vejret. 

13. Medens Julianus således svævede mellem håb og frygt og altid fik mere at gøre, blev Konstantinus i Edessa holdt i stadig 

ængstelse ved sine spejderes forskellige beretninger og droges frem og tilbage mellem de mest modstridende beslutninger; 

snart ville han opstille sin hær til et ordentligt slag i åben mark, snart tænkte han på, hvis der åbnede sig lejlighed til det, 

anden gang at angribe Bezabde; det var i virkeligheden også klogt betænkt, at han nu, da han stod i færd med at drage til de 

nordlige egne, ikke ville lade den side blottet, som vendte mod Mesopotamien. Til denne tvivlrådighed kom også, at han 

tillige blev opholdt af andre omstændigheder, idet Perserkongen nølede på den anden side Tigris, indtil offertegnene ville 

tillade ham at bryde op. Havde Konstantius nu gået over floden, ville han ikke have stødt på nogen modstand og havde 

uden vanskelighed kunnet trænge frem til Evfrat, men som forholdene var, ville han skåne sine soldater til borgerkrigen og 

var bange for at udsætte dem for farerne ved en belejring af byer, hvis stærke mure og tapre forsvarere han kendte af 

erfaring. 

For dog ikke at være ganske uvirksom og pådrage sig beskyldning for fejhed, bød han høvedsmændene for fodfolket og 

rytteriet, Arbetio og Agilov at skynde sig afsted med en stærk troppeafdeling, ikke for at udfordre perserne til slag, men for 

at drage en vagtkæde langs bredderne på denne side Tigris og give agt på, hvor den voldsomme konge ville gøre sit indfald. 

Desuden pålagde han dem gentagne gange mundtlig og skriftlig, at så snart den fjendtlige hær begyndte på overgangen, 

skulle de ilsomt trække sig tilbage. Medens nu de to hærførere vogtede de grænseegne, der var anvist dem, og holdt øje 

med det svigefulde folks hemmelige planer, opholdt han sig selv ved den stærkere del af hæren og sørgede for alt, hvad der 

kunne behøves i en mulig indtræffende kamp, samtidig med at han tænkte at dække byerne ved sin udrykning. Men de 

spejdere og overløbere, som nu og da indfandt sig, bragte ganske modsigende efterretninger; de vidste nemlig intet om, 

hvad der var i gære, da ingen hos perserne får vide om de planer, man har, undtagen nogle tavse og pålidelige stormænd; 

derfor dyrker man også hos dem tavsheden som en guddom. Imidlertid fik kejseren uafladelig bud fra de ovenfor nævnte 

hærførere med bøn om at sende dem undsætning. De forsikrede nemlig, at dersom ikke alle stridskræfterne blev samlede 

på ét punkt, ville de ikke kunne modstå den rasende konges angreb. 

Under disse mislige omstændigheder indløb der den ene efterretning efter den anden, som satte det udenfor al tvivl, at 

Julianus i ilmarcher var draget forbi Italien og Illyrikum og midlertidig havde besat passene ved Sukki; han ventede nu kun 

på de hjælpetropper, han havde kaldt til sig fra alle kanter, for straks i spidsen for en mængde væbnede mænd at rykke ind i 

Trakien. Denne efterretning satte Konstantius i stor uro, og den eneste trøst, som holdt ham oppe, var, at han hidtil altid var 

gået af med sejren i borgerlige uroligheder; forholdene gjorde det imidlertid meget vanskeligt for ham at fatte nogen 

beslutning, men endelig bestemte han sig dog for lidt efter lidt at sende soldaterne i forvejen på offentlige vogne for på 



denne måde hurtigst muligt at møde den truende fare. Denne plan vandt alles enstemmige bifald, og de lette tropper fik da 

ordre til at drage afsted. Han var endnu optaget med at ordne dette, da han den følgende dag fik bud om, at Perserkongen 

efter varslernes afgørelse var vendt hjem igen med hele den hær han stod i spidsen for. Således blev han da lettet for den 

sorg, og nu kaldte han alle sine soldater tilbage med undtagelse af dem, som sædvanlig plejede at dække Mesopotamien, 

hvorpå han vendte tilbage til Hierapolis. (Hierapolis: i landskabet Kommagene). 

Imidlertid var han endnu i tvivl om. hvorledes det skulle gå med det vigtigste af alle hans foretagender, og da derfor hæren 

var blevet samlet på ét sted, lod han ved trompeten alle dens afdelinger kalde til en forsamling. Da sletten var blevet opfyldt 

med soldater, steg han, for at gøre dem så meget mere tilbøjelige til at udføre hans befalinger, op på et højt tribunal, der 

var tættere omgivet af drabanter end sædvanligt, og holdt følgende tale med en tilsyneladende oprømt og frimodig mine: 

„Altid har det været min alvorlige stræben, ikke ved letsindighed i ord eller i handling at gøre mig skyldig i noget, som ikke 

kunne bestå for en uplettet æres domstol, og som en forsigtig styrmand, der alt efter bølgernes bevægelser hæver eller 

sænker sit ror, ser jeg mig nu nødsaget til, mine højt elskede mænd, at tilstå for eder min fejltagelse eller, hvis jeg skal kalde 

den med sit rette navn, min godhjertethed, som jeg troede ville blive til gavn for det almene vel. For at I nu derfor lettere 

kan forklare eder grunden til, at jeg har sammenkaldt denne forsamling, så hør venlig og villig på hvad jeg har at sige: ”På en 

tid, da Magnentius hårdnakket lagde an på at bringe staten i forvirring, indtil eders tapperhed styrtede ham, hævede jeg 

min fætter Gallus til en Cæsars værdighed og sendte ham afsted for at, værne om Østerlandene. Men i en række 

handlinger, der er lige så oprørende at fortælle om, som de var at se på, krænkede han al ret og retfærdighed og blev derfor 

straffet, som lovene bød det. Gid avindet, denne skrækkelige fredsforstyrrerske, havde været, fornøjet med dette; da havde 

jeg kun haft dette ene bitre minde at sørge over, men så været tryg for alle andre. Dog, nu er jeg ramt af et andet slag, som 

jeg tør sige er endnu sørgeligere end det forrige, men som himlens bistand vil gøre uskadeligt ved hjælp af den tapperhed, 

der er eder medfødt. Julianus, som jeg satte til at værge Gallien, medens I kæmpede mod de folkeslag, som truede Illyrikum 

på alle kanter, er blevet grebet af en afsindig stolthed og selvtillid i anledning af nogle ubetydelige slag, han havde med 

halvvæbnede germanere: han har nu fået til at slutte sig til hans ærgerrige planet nogle få hjælpere, som ved deres vildhed 

og deres fortvivlede stilling var rede til ethvert fordærveligt vovestykke, har sammensvoret sig med dem til statens 

undergang og trådt under fødder den retfærdighed, som altid har været Romerrigets moder og amme, og som også nu skal 

vise sig som den, der hævner alle skændselsgerninger og slukker disse glødende emmer; dette er min fulde og faste 

overbevisning, den egen erfaring har indgivet mig, og som mit kendskab til svundne tider har styrket hos mig. 

Hvad har vi da altså andet at gøre end at møde den storm, som har rejst sig, for ved hurtige foranstaltninger at standse den 

krigslue, der holder på at bryde ud, før den vokser sig større. Thi der er ingen tvivl om, at, ved umiddelbar hjælp fra den 

højeste guddom, som fra evighed udtaler sin fordømmelsesdom over de utaknemlige, skal det sværd, der så brødefuldt er 

draget, falde tilbage på deres hoved, som uden at være udæskede, men tværtimod overhobede med velgerninger, har rejst 

sig til uskyldige menneskers fordærvelse. Thi som min anelse tilsiger mig og som retfærdigheden, der altid holder med den 

gode sag, lover, går jeg i borgen for, at når vi møder dem ansigt til ansigt, vil de således forstenes af skræk, at de hverken vil 

kunne udholde den lynende ild i eders øjne eller den første lyd af eders krigsskrig“. 

Efter disse ord sluttede alle sig til hans mening, svang forbitrede deres lanser og forlangte efter mange ytringer af sit 

velvillige sindelag straks at blive førte mod oprøreren. Denne føjelighed forandrede kejserens frygt til glæde, og straks 

forsamlingen var opløst, gav han Arbetio, som han fra tidligere begivenheder af vidste havde et ganske særdeles held til at 

dæmpe borgerkrige, befaling til at drage afsted med lansebærerne, Mattiarerne og andre lette tropper (mattiarerne havde 

enten deres navn efter Mattium, en by i Tyskland, eller efter et særegent våben, de bar); ligeså sendte han læterne afsted 

under Guomarius for at stille sig imod fjenderne, når de kom til passene ved Sukki. Grunden til, at netop han blev 

foretrukket for alle andre til dette hverv, var, at han var blevet tilsidesat i Gallien og derfor var en personlig fjende af 

Julianus. 

14. Medens han nu stod fast i alle disse vanskelige forhold og ikke kom af stedet, gav hans skæbne ham tydelige, ja næsten 

talende forvarsler om, at hans livs ende nærmede sig. Thi både skræmtes han af natlige drømmebilleder og engang, da han 

endnu ikke helt var falden i søvn, så han sin faders skygge, som i akte mod ham et skønt barn; han tog det og satte det på sit 



skød, men det rev fra ham den kugle (rigsæblet, Note 121), han holdt i sin højre hånd, og slyngede den langt bort. Dette 

tilkendegav naturligvis en forandring i hans forhold, omend sandsigerne forstod at fortolke det på en tiltalende måde. Siden 

efter tilstod han for sine nærmeste fortrolige, at han nu så at sige var forladt, da han ikke mere så et vist hemmelighedsfuldt 

væsen, som han troede undertiden i dunklere omrids havde vist sig for ham; man var da af den mening, at en slags 

skytsånd, der var stillet ham ved siden, havde forladt ham nu, da han snart skulle gå ud af verden. Teologerne påstår nemlig, 

at alle mennesker får, uden at den livsordning bliver forrykket, som skæbnen har fastsat, ved sin fødsel den slags højere 

væsner stillede ved deres side for at lede deres handlinger, men disse bliver dog kun set af meget få og det blot sådanne, 

som ved mange slags fremragende egenskaber hæver sig op over mængden. Således har både orakler og udmærkede 

forfattere lært, iblandt dem også lystspildigteren Menander, hos hvem man finder følgende to jambiske vers: ”Ved fødselen 

hvert menneske en dæmon får; Som være skal hans fører over livets vej”. 

Ligeledes viser det sig af Homers udødelige digte, at det ikke har været de himmelske guder, som har talt med de tapre 

mænd, stået, ved deres side i slagene eller hjulpet dem, men fortrolige skytsånder er det, som har haft omgang med dem; 

på sådanne ånder er det efter sigende, at en Pytagoras, en Sokrates, en Numa Pompilius, en Scipio den Ældre har støttet sig 

i sit berømmelige liv og ligeledes efter nogles mening sådanne mænd som Marius, Oktavianus, hvem man først gav tilnavnet 

Augustus, Hermes Termaksimus, Apollonius fra Tyana og Plotinus (Note 122), som endogså dristede sig til at skrive en 

afhandling om denne hemmelighedsfulde sag og anstille en dybsindig undersøgelse om, efter hvilke forudsætninger disse 

ånder forener sig med menneskenes sjæl, så at sige tager dem på sit skød, beskytter dem, så længe det er dem tilladt, og 

meddeler dem en højere viden, så snart de mærker, at de er rene og frie for den syndens besmittelse, som klæber ved dem 

på grund af foreningen med legemet. 

15. Konstantius drog nu i ilmarcher til Antiokia og var som altid under borgerlige uroligheder i voldsomt oprør; efter at have 

truffet alle forberedelser, skyndte han sig afsted igen med en umådelig hastighed, uagtet de fleste sagte ytrede deres uvilje 

derover; offentlig vovede nemlig ingen hverken at fraråde ham eller gøre modstand. Det var allerede langt ud på høsten, da 

han drog afsted; ved en landgård, tre tusind skridt fra Antiokia, ved navn Hippocefaclus, så han, da det allerede var blevet 

højlys dag, til højre for vejen et menneskeligt lig med afhugget hoved, som lå udstrakt på jorden i retning mod vest; han 

forfærdedes over dette varsel. men skønt skæbnen således tydelig forberedte hans endeligt, ilede han dog med endnu 

større hårdnakkethed fremad og kom til Tarsus, hvor han blev angrebet af en let feber; men da han mente, at bevægelsen 

på rejsen kunne hæve faren for hans angrebne sundhed, drog han videre ad vanskelige veje til Mopsukrenæ, det sidste 

skifte i Cilicien, når man kommer rejsende mod øst, ved foden af bjerget Taurus. Den følgende dag ville han videre, men 

sygdommen tog så voldsomt til, at han var nødt til at blive, og lidt efter lidt begyndte en sådan feber at rase i hans årer, at 

man ikke engang kunne røre ved hans legeme, der glødede som et ildbækken; intet lægemiddel ville hjælpe, og således lå 

han der i sit sidste åndedræt og jamrede over, at han skulle dø. Dog skal han endnu ved fuld bevidsthed have indsat Julianus 

til sin efterfølger. Så overfaldtes han af en dødsrallen, og han lå nu stille og tavs, indtil han efter en lang kamp opgav ånden 

den femte oktober, efter at have regeret og levet 40 år og nogle få måneder. (Note 123) 

Derpå fulgte det sidste, smertelige tilråb til den døde, og nu gav man sine tårer og sin sorg frit løb. De fornemste 

hofembedsmænd overvejede straks, hvad de skulle gøre eller hvad der var det rigtigste at tage fat på, og hemmeligt søgte 

man også at få vide hos en og anden hans mening om kejservalget; men på tilskyndelse, som det hed, af Evsebius, der 

ængstedes af sin onde samvittighed, sendte man, da Julianus’s nærhed gjorde ethvert oprørsforsøg utilrådeligt, de 

daværende underhærførere Teolaifus og Aligildus til ham for at, melde ham hans frændes død og bede ham uden nogen 

forhaling skyndte sig afsted og overtage Østerlandene, som var rede til at adlyde ham. Dog gik der det ord og det ubestemte 

rygte, at Konstantins havde gjort et ordentligt testamente, hvori han, som for sagt, havde indsat Julianus til sin arving og 

tillige betænkt dem, han holdt af, med legater og gaver. Sin hustru efterlod han frugtsommelig; den datter, hun siden fødte, 

fik hans navn og blev senere som voksen gift med Gratianus. 

10. Det er her stedet til at skildre hans gode og slette egenskaber med den tilbørlige skarpe skilsmisse mellem begge. Jeg 

begynder med hans gode sider. Sin kejserlige værdighed forstod han at bevare i alle forhold, stræben efter folkegunst 

foragtede han med sit stolte, høje sind, i uddeling af de højere embeds-værdigheder var han overmåde sparsom, med 



hensyn til lønforhøjelser tålte han på få undtagelser nær ingen forandring, og krigsfolket tillod han aldrig at hæve hovedet 

for højt. Aldrig nåede under ham nogen befalingsmand til titlen clarissimus (Note 124); de var nemlig, som jeg, godt husker, 

kun perfectissimi; heller ikke måtte nogen landshøvding ud og møde en høvedsmand for rytteriet, lige så lidt som denne 

sidste fik lov til at blande sig i borgerlige forretninger. Derimod så bestandig alle borgerlige og militære myndigheder efter 

god gammel skik på de prætoriske præfekter som de højeste af alle embedsmænd. For soldaternes forplejning var han 

overmåde omhyggelig, når han skulle undersøge fortjenester var han undertiden smålig, og de hofembeder, han gav, målte 

han så at sige efter en snor; ingen, som blev kaldt til en vigtig post på slottet, nåede under ham til den i ét spring eller uden 

prøvelse, men når én efter 10 års forløb fik posten som hofmarskal, skatmester eller lignende, da måtte han have lært ham 

meget nøje at kende. Meget sjælden hændte det, at nogen militær embedsmand gik over til en borgerlig post, medens på 

den anden side ingen andre end hærdede krigere fik nogen befaling i hæren. Han ville gerne give sig mine af at være lærd, 

men da hans evner var for små til, at han kunne udrette noget indenfor talekunsten, kastede han sig på at gøre vers, men 

ydede intet, som havde noget som helst værd. Med sit tarvelige og ædruelige liv og sit mådehold i mad og drikke bevarede 

han sin sundhed så godt, at han kun meget sjælden faldt i nogen sygdom, men når der så kom en, så var den også livsfarlig; 

at dette nemlig er tilfældet med legemer, som har holdt, sig borte fra sædelige udskejelser og overdåd, viser talrige 

erfaringer og undersøgelser inden lægekunsten Han kunne nøje sig med liden søvn, når tiden og forholdene krævede det, 

og gennem hele sit liv var han overmåde kysk, så ingen af hans tjenere kunne rette den mindste skygge af beskyldning mod 

ham for noget utilbørligt forhold, og dog er dette en sag, som ond vilje, om den end ikke netop udkaster nogen bestemt 

beskyldning, dog går ud fra tindes hos alle højtstillede mennesker, der står udenfor al tvang. I at ride og kaste med spyd og 

fremfor alt i at skyde med bue og tillige i alle de øvelser, fodfolket bruger, var han en fuldkommen mester. At man aldrig så 

ham offentlig, enten pudse sin næse eller spytte eller vende ansigtet til nogen kant, og at han i hele sit liv ikke smagte frugt, 

det har jeg oftere talt om og forbigår det derfor her. 

Efter denne korte opregning af hans gode egenskaber, for så vidt jeg har kunnet få dem at vide, går jeg nu over til at skildre 

hans fejl. Medens han i alle regeringshandlinger kunne stilles ved siden af middel fyrster, blev han ganske anderledes, når 

han var kommet på en selv nok så ubetydelig og ugrundet formodning om, at man tænkte på at styrte ham fra tronen; en 

sådan sag kunne han gennemgranske i det uendelige og ingen forskel gøre på ret og uret, og overbød i sådanne tilfælde en 

Kaligula, en Domitianus, en Kommodus i umenneskelighed; det var også blot en efterligning af disse kejseres grusomhed, 

når han ved tiltrædelsen af sin regering skændigt lod myrde alle sine nærmere og fjernere frænder. Dertil forøgedes også 

disse ulykkeliges kvaler, der blev angivne for ham som skyldige i at have angrebet eller krænket hans højhed, ved hans 

strenghed og opbrusende mistænksomhed, der i sådanne tilfælde kunne gå over alle grænser. Så snart man ymtede om 

noget sligt, skred han straks med mere lidenskab end menneskelighed til pinligt forhør, anvendte i den slags undersøgelser 

de mest følesløse dommere og forsøgte endogså i enkelte tilfælde ved henrettelsen, hvis naturen ville tillade det, at trække 

selve døden i langdrag, så han i den slags straffesager var endnu umenneskeligere end Gallienus. Thi denne havde flere 

gange virkelige oprørere at værge sig mod, som Aureolus, Postumus, Ingenuus, Valens med tilnavnet Tessalonikus og flere 

andre, og dog straffede han undertiden med mildhed sådanne forbrydelser, som havde fortjent døden; men Konstantius 

ville ved anvendelsen at de værste pinsler drive det til, at selv opdigtede eller ialfald tvivlsomme forbrydelser kunne tage sig 

ud som de sikreste kendsgerninger. I sådanne tilfælde nærede han et dødeligt had til al retfærdighed, uagtet han ellers 

lagde megen vægt på at blive anset for retfærdig og mild. Ligesom de gnister, der flyver op fra en tør skov, ved det sagteste 

vindpust farer afsted i ustandselig fart og til sidst truer med at stikke hele landgårde i brand, således bragte også han hobe 

af ulykker ud af de mindste anledninger, så hans handlemåde stod i den skarpeste modsætning til den måde, hin ærværdige 

fyrste Markus (Note 125) bar sig ad på; thi denne kom engang, medens han opholdt sig i Illyrikum, i besiddelse af en pakke 

breve fra Kassius, som i Syrien havde hævet sig til kejserværdighed, til andre, som var medvidere i hans plan, idet nemlig 

overbringeren var blevet grebet. Men han ville ikke læse brevene, gav derimod befaling til at brænde dem, for at han ikke 

skulle lære sine modstandere at kende og således få nogle, han var nødt til at hade. Det var også flere rettænkende mænds 

mening, at det snarere ville have været et tegn på virkelig sjælsstorhed, om Konstantius uden blodsudgydelse havde nedlagt 

sit herredømme, fremfor at hævde det med sådan hårdhed. Således siger jo også Tullius i et brev til Nepos, hvori han dadler 

Cæsar for hans grusomhed: Lyksalighed er ikke andet, end at man har held med sig i ædle handlinger. Eller for at bestemme 

det på en anden måde: lyksalighed er den lykke, som begunstiger ædle forsætter; har man ikke sådanne, kan man på ingen 



måde være lykkelig. Altså kunne der ingen lyksalighed være i sådanne fordærvelige og skændige planer som dem, Cæsar gik 

med. Efter min mening var Kamillus lykkeligere i sin landflygtighed, end Manlius var på den samme tid, om han end havde 

fået sit ønske opfyldt og var blevet enehersker“. Af samme mening er også Heraklitus fra Efesus (Heraklitus var en 

navnkundig filosof omtrent 500 f Kr.), som bemærker, at feje og uduelige mennesker stundom under skæbnens vekslende 

luner går af med sejren overfor fremragende mænd; men deri består en magthavers højeste fortjeneste, når han kan 

bekæmpe lysten til at gøre andre skade og til at lade sine lidenskaber og sin vrede få frit løb og på denne måde rejse et 

herligt sejrstegn på den borg, som bærer navnet: et sind, der kan beherske sig selv. 

Medens denne kejser i udenlandske krige kun havde tab og lidelser, var han meget hovmodig af sin lykke i borgerkampe og 

dryppede af den græsselige edder, der rinder fra de sår, borgere tilføjer hinanden. Ligeledes viste det mere usle 

grundsætninger end rigtige, ja selv sædvanlige, at han på provinsernes ruiner med stor omkostning lod rejse triumfbuer i 

Gallien og Pannonien, hvorpå en fortegnelse over hans bedrifter var anbragt mindesmærker, så længe de kunne stå, for alle, 

som ville læse om ham (teksten er her mangelfuld og forvansket). Overfor sine hustruer, gildingernes indsmigrende 

stemmer og enkelte hofmænd var han grænseløst eftergivende, da de tiljublede ham deres bifald ved hvert eneste af hans 

ord og gav agt på, når han sagde ja eller nej, for så at kunne være enig med ham. 

Tidernes pinagtighed forøgedes også ved skatteopkrævernes umættelige rovgerrighed, som indbragte ham mere had end 

penge. Så meget utåleligere fandt mange dette, som han hverken nogensinde selv undersøgte en retssag eller gjorde noget 

for provinsernes velfærd, skønt de trykkedes af mangedobbelt forhøjede skatter og afgifter. Desuden var det en let sag for 

ham at fordre tilbage det, han havde givet. 

Den kristne religion, der er så afsluttet i sig selv og så simpel, opblandede han med alskens tåbelig overtro, og da han 

indenfor den var mere tilbøjelig til at fortabe sig i spidsfindigheder end med eftertryk at ordne, hvad der skulle ordnes, gav 

han anledning til en mængde stridigheder, og når disse fik nogen større udbredelse, nærede han dem ved sin lyst til 

ordstrid; skarer af biskopper for frem og tilbage på offentlige vogne fra den ene af deres såkaldte synoder til den anden, 

idet de søgte at drage hele gudstjenesten ind under deres afgørelse; på den måde overskar han postvæsenets livsnerver. 

Hvad hans udseende og hans legemsbygning angår, så faldt hans ansigtsfarve i det brune; han havde fremstående øjne, 

men et skarpt blik, blødt hår og bestandig pyntelig ragede kinder; fra halsen til lårene var han temmelig lang, men benene 

var korte og krumme, hvorfor han også var stærk i at springe og løbe. 

Da nu hans lig var balsameret og lagt i en kiste, fik Jovianus, som dengang var officer i livvagten, befaling til at føre det til 

Konstantinopel med kongelig pragt og jordfæste det ved siden af hans frænder. Medens han nu sad på den vogn, som bar 

Konstantius’s levninger, rakte man ham, som det er sædvanligt overfor fyrster, prøver på soldaternes brød og viste ham 

dyrene på de offentlige skifter, ligesom også tilløbet af folk som sædvanligt voksede mere og mere; alt dette og mange 

andre ting af samme slags varslede om, at Jovianus vistnok skulle opnå kejserværdigheden, men da det var et ligtog, han 

førte, kun en kortvarig og skyggeagtig. 

To og tyvende bog. 

1. Julianus standser af frygt for Konstantius i Dacien og rådspørger hemmelig offertydere – 2. Da Julianus erfarer 

Konstantius’s død, skynder han sig gennem Trakien, gør sit indtog i Konstantinopel og bliver uden modstand Romerrigets 

herre – 3. Flere af Konstantius’s tilhængere straffes, dels med rette, dels uretfærdig - 4. Julianus driver alle gildingerne, 

hårskærerne og kokkene ud af paladset. Hoffolkenes laster, mandstugtens forfald i hæren – 5. Julianus erklærer sig offentlig 

for hedenskabet og formaner de kristne til enighed - 6. Julianus nøder de mange trættekære ægyptere, som daglig plager 

ham, til at vende hjem igen - 7. Julianus’s måde at forvalte retten på; han ordner forholdene i Trakien og modtager 

udsendinger fra fremmede lande -8.  En skildring af Trakien, det Sorte Hav og egnene og folkeslagene dér omkring - 9. 

Julianus udvider og forskønner Konstantinopel og drager til Antiokia; på vejen giver han indbyggerne i Nikomedia penge til 

at genopbygge sin ødelagte by. Hans optræden i Ankyra – 10. Julianus overvintrer i Antiokia. Hans retfærdighed og mildhed 

– 11. Biskoppen i Aleksandria, Georgius, bliver tillige med to andre mænd af byens hedenske indbyggere slæbt igennem 



gaderne, sønderrevet og brændt, uden at voldsdåden straffes – 12. Julianus ruster sig til et togt mod perserne, rådspørger 

for at erfare krigens udfald orakler, ofrer utallige dyr og er aldeles optaget af offertydning og fuglevarsler -13. Apollons 

tempel i Dafne brænder. Julianus skyder med urette skylden på de kristne og lader den store kirke i Antiokia lukke -14.  

Julianus ofrer til Jupiter på det Kasiske Bjerg. I sin forbitrelse mod indbyggerne i Antiokia skriver han sin bog 

»Skæggehaderen« - 15. En skildring af Ægypten. Om Nilen, krokodillen, ibisen og pyramiderne – 16. Ægyptens fem provinser 

og dets vigtigste byer – år 361 og 362. 

*** 

1. Medens den lunefulde skæbne således hidførte disse optrin i en anden del af verden, granskede Julianus blandt de 

mange ting, han tog sig føre i Illyrikum, også flittig offerdyrenes indvolde, så efter fuglenes flugt og bestræbte sig for i 

forvejen at få vide udfaldet af begivenhederne; men svarene var tvetydige og dunkle, og således vedblev han at være i 

uvidenhed om fremtiden. Endelig forkyndte en gallisk taler ved navn Aprenkulus, senere forfremmet til landshøvding i det 

narbonensiske Gallien, en mand, som var vel hjemme i varseltydninger, ham udfaldet på sagerne; efter sit eget udsagn 

havde han fået besked derom ved at se på en lever, som han havde fundet var forsynet med en dobbelt klap (Dobbelt klap: 

dette ansås for et godt varsel). Men Julianus var bange for, at det kun var et påfund af ham for at imødekomme hans ønske, 

og var derfor lige så urolig som før, indtil han fik se et meget tydeligere varsel, som klart viste ham Konstantius’s død. Thi 

netop i samme øjeblik, som denne døde i Cilicien, traf det sig, at han selv ville stige til hest; da gled den soldat, som med 

højre hånd skulle hjælpe ham op på hesten, så han faldt til jorden, og råbte straks, så mange hørte det, at nu var den mand 

faldet, som havde hævet ham så højt. Alligevel blev han stående ved den plan, han engang havde fattet og holdt sig 

fremdeles inden Daciens grænser, endnu fremdeles opfyldt af talrige ængstelser. Thi han anså det ikke for rådeligt at bygge 

på formodninger, som måske kunne slå om til noget ganske modsat. 

2. Midt under denne hans spænding kom pludselig Teolaifus og Aligildus, der havde fået det hverv at drage som 

sendemænd til ham; disse meldte ham Konstantius’s død og lagde til, at hans sidste ord havde været at udnævne ham til sin 

efterfølger. Denne efterretning hævede ham op over alle farer og alle ængstelser og bekymringer for en krig; nu troede han 

på spådommen, og da han vidste af erfaring, hvorledes hurtighed flere gange havde hjulpet ham i hans foretagender, lod 

han forkynde, at marchen gik til Trakien, brød hurtig op med lejren, gik over skråningen ved Sukki og drog til Filippopolis, 

det gamle Evmolpias. Alle, som stod under ham, fulgte ham muntert; thi de mærkede, at det herredømme, som de med 

udsigt til de værste farer var draget ud for at rive til sig, nu mod forventning blev indrømmet dem på sædvanlig måde. 

Rygtet plejer jo altid at gøre nyheder større, end de er, og det var derfor med endnu bedre mod, at han ilede videre så 

hurtig, som om han havde haft Triptolemus’s vogn (Note 126), ham, som den overtroiske oldtid på grund af hans hurtige 

vandringer til alle kanter lod fare gennem luften med vingede drager; lige frygtet i landene og på havene, drog han uden at 

finde modstand ved nogen by ind i Heraklea Perintus. Da man i Konstantinopel kort efter fik efterretning herom, 

strømmede alle aldre og køn ud, som for at se en, der var sendt ned fra himlen. Det var den ellevte december, da han på 

det ærbødigste blev modtaget af senatet og under folkets enstemmige jubel, omringet af skarer af væbnede mænd og 

fredelige borgere, holdt sit indtog som i en formelig slagorden, medens alles øjne ikke blot uafladelig, men også med 

beundring var fæstede på ham. Thi det så ud som en drøm, at en endnu så ung mand og liden af vækst som han var, 

allerede havde udmærket sig ved så store bedrifter, efter blodige sejrvindinger over konger og folkeslag havde draget fra by 

til by med en hurtighed, ingen havde tænkt sig, havde vokset i magt og kræfter for hvert skridt, han havde taget, så han 

med rygtets omsiggribende fart med største lethed havde overvældet alt, og så til sidst som ved et vink fra himlen havde 

fået sig overdraget den højeste magt og påtaget sig den uden nogen skadelig følge for staten. 

3. Kort efter hævede han Sekundius Sallustius til prætorisk præfekt, og da han var en mand, han kunne stole på, stillede han 

ham i spidsen for den undersøgelseskommission, han havde udnævnt; ved siden af ham satte han Marmertinus, Arbetio, 

Agilo og Nevita og ligeledes Jovinus, som han nylig havde udnævnt til høvedsmand for rytteriet i lllyrikum. Alle disse rejste 

til Kalsedon (Note 127), tog med sig i undersøgelsen befalingsmændene og tribunerne for jovianerne og herkulianerne og 

gik frem med en voldsomhed, som krænkede al ret og billighed, undtagen i de få tilfælde, hvori sandheden selv udtalte 

dommen over de skyldige. For det første forviste de til Britannien den forhenværende hofmarskal Palladius, uagtet man blot 



kunne kaste en mistanke på ham for, at han havde indtaget Konstantius mod Gallus, medens han var hofmarskal hos denne 

sidste. Dernæst anviste de den forhenværende prætoriske præfekt Taurus Vercellum (Vercellum: i Norditalien) til 

opholdssted, uagtet der overfor dommere, som havde forstået at skelne mellem ret og uret, havde ladet sig sige meget til 

hans undskyldning. Thi hvad forbrydelse var der i, at han af frygt for det uvejr, som havde rejst sig, havde søgt beskyttelse 

hos sin fyrste? Man kunne ikke læse de aktstykker, som vedkom ham, uden at gyse, når der straks på det første blad i de 

offentlige dokumenter stod: ”I Taurus’s og Florentius’s konsulår blev Taurus af herolderne kaldt for retten”. En lignende 

ulykkelig skæbne tænkte man at berede Pentadius, hvem man lagde til last, at han som udsending fra Konstantius havde 

optegnet de svar, som Gallus, dengang hans undergang nærmede sig, havde givet på de mange spørgsmål, der blev stillede 

til ham. Men da han fuldstændig retfærdiggjorde sig, slap han langt om længe fra det uden straf. Samme uretfærdighed 

viste man mod den daværende hofmarskal Florentius, Nigrinianus’s søn, hvem man forviste til den dalmatiske ø Boæ (Bua). 

En anden Florentius, der havde været prætorisk præfekt og nu var konsul, havde af forskrækkelse over den pludselige 

vending, sagerne havde taget, sammen med sin hustru unddraget sig faren og holdt sig i lang tid skjult; han kom heller ikke 

frem igen før efter Julianus’s død og blev, skønt fraværende, dømt fra livet. Ligeledes blev forstanderen for den kejserlige 

privatkasse Evagrius, den forhenværende slotsfoged Saturninus og den forhenværende notar Cyrinus vist i landflygtighed. 

Men at også forstanderen for statskassen Ursulus blev henrettet, synes jeg kunne have bragt selve retfærdighedens 

gudinde til at græde og beskylde kejseren for utaknemlighed. Thi da Julianus blev sendt som Cæsar til Vesterlandene, blev 

han holdt så knapt som vel muligt og fik ingen myndighed til at skænke sine soldater nogen som helst gaver for at hæve 

deres mod overfor de farlige krige; men da havde denne samme Ursulus sendt breve til skatteopkræveren i Gallien og 

befalet ham uden vægring at lade Cæsar få alt, hvad han forlangte. Efter hans død forstod Julianus, at han var udsat for 

manges skældsord og forbandelser, men troede dog, at han kunne retfærdiggøre en brøde, som aldrig kunne undskyldes, 

derved, at han forsikrede, manden var henrettet uden hans vidende; han foregav, at han var faldet som et offer for 

soldaternes vrede, da de huskede ham de ord, han som før fortalt sagde, dengang han så Amidas ruiner. Man så heraf, at 

Julianus var bange eller i al fald ikke forstod, hvad der passede sig, når han kunne sætte i spidsen for disse undersøgelser en 

mand som Arbetio, der altid havde været et tvetydigt, opblæst menneske, medens de andre med samt befalingsmændene 

for legionerne kun var tilstede for et syns skyld; og dog vidste han om denne mand, at han fremfor nogen anden var stillet 

mod ham selv for at knuse ham, som også rimeligt var med en tapper kriger som Arbetio, der havde haft sin del i de sejre, 

Konstantius havde vundet i borgerkampene. 

Medens dette, vi her har fortalt, mishagede selv hans tilhængere, blev i de tilfælde, jeg nu skal omtale, kun den tilbørlige 

strenghed anvendt med kraft. Thi når den forhenværende statsagent Apodemius, der som før fortalt, med raseri havde 

drevet på Silvanus’s og Gallus’s død, og ligeså notaren Paulus med tilnavnet Lænken, hvis blotte navn bragte mange til at 

sukke, blev levende brændte, da rammedes begge disse blot af en skæbne, som ikke kunne ventes anderledes. Desuden 

forkyndte de dødsstraffen over Evsebius, hvem Konstantius havde betroet hvervet som overkammerherre, en 

højtstræbende mand med en afskyelig tænkemåde; fra den laveste stand var han blevet hævet så højt, at han næsten 

kunne befale over selve kejseren, men så meget mere utålelig var han også; hun, der dømmer de menneskelige handlinger, 

Adrastia, havde hvisket ham i øret og advaret ham om at optræde mere beskedent, men da han ikke ville høre på hende, 

styrtede hun ham som fra en høj klippe ned i afgrunden. 

4. Efter dette vendte kejseren sig til hoffolket, men behandlede dem alle uden forskel,(teksten er her usikker), som man 

ikke skulle have ventet sig det af en filosof, der udgav sig for kun at forske efter sandheden. Thi det ville have været 

rosværdigt, om han i det mindste havde beholdt nogle få mådeholdne mænd af prøvet retskaffenhed. Man må ganske vist 

tilstå, at størstedelen af disse mennesker havde holdt i live en meget betydelig planteskole for alle slags laster, i den grad, at 

de havde forpestet staten ved deres onde lidenskaber og gjort mange skade endnu mere ved det eksempel, de havde givet, 

end ved den tøjlesløshed, hvormed de havde optrådt med deres laster. Thi nogle af dem mæskede sig med tempelrov, 

opsporede enhver lejlighed til at skaffe sig vinding, og da de i ét sprang kom lige fra den dybeste armod op i store 

rigdomme, forstod de ikke at holde måde med deres gaveuddelinger, deres røverier og deres ødselhed, da de altid var 

vante til at forgribe sig på fremmed ejendom. Deraf udviklede sig spiren til et udsvævende liv, til mened og til ligegyldighed 

for andres omdømme, og deres vanvittige selvrådighed satte på grund af deres skændige vindesyge en plet på den tro, de 



vedkendte sig. Dertil voksede også frådseriet og slugeriet ved gæstebuddene, og i stedet for triumfer på slagmarken trådte 

sådanne, hvor man vandt ved bægeret; silkeklæder kom mere og mere i brug, vævekunsten blev mere og mere udviklet, 

omsorgen for køkkenet blev større og større, og til deres pragtfuldt udstyrede huse søgte man byggetomter af sådant 

omfang, at hvis konsulen Kvinktius havde ejet et så stort mål jord, havde han selv efter sit diktatorembede mistet sit ry for 

fattigdom.( Kvinktus: Cincinnatus blev fra ploven taget til diktator og vendte efter sin embedstid tilbage til sin gård). 

Til disse skændigheder kom også de skammelige misbrug indenfor hæren. I stedet for krigssangen nynnede nu soldaterne 

blødagtige viser; ikke var en sten længere som før krigerens leje, men fjerdyner og senge, som kunne slås sammen; deres 

bægre var tungere end deres sværd - thi at drikke af en lerskål, det var nu langt under deres værdighed; kun i marmorhuse 

ville de tage deres kvarter, medens i gamle dage efter historiens vidnesbyrd en spartansk soldat blev strengt straffet, når 

han under et hærtog vovede at lade sig se under tag. Overfor sine landsmænd var soldaterne på den tid frække og 

rovgerrige og under lediggang skaffede de sig rigdomme og forstod sig ypperlig på at skelne mellem de forskellige slags 

guldstykker og ædelstene, i fuldstændig modsætning til, hvad vi ellers ved fra den nyere tid. Thi det er et bekendt træk, at 

da under Cæsar Maksimianus (Maksimianus var kejser fra 285-305 og fra 307-310 e.kr.) Perserkongens befæstede lejr blev 

plyndret, fandt en menig soldat en liden partisk sæk (persisk sæk), hvori der var perler; han forstod sig ikke på den slags 

kostbarheder og kastede dem bort, men den skinnende læderpose havde han sin store glæde af. 

I disse dage havde det hændt sig, at en barber blev kaldt til kejseren for at klippe hans hår; der trådte da ind en pragtfuldt 

klædt mand. Julianus studsede ved at se ham og sagde: »Jeg har ikke ladet min regnskabsfører, (regnskabsføreren: var en 

højere hofembedsmand), men min barber kalde». Dog spurgte han ham videre, hvad hans kunst indbragte ham, og 

barberen svarede da: daglig tyve portioner brød og lige så mange rationer foder til heste og desuden en betydelig årlig 

indtægt foruden mange indbringende bifortjenester. Som følge heraf gav han ham og alle hans fæller tillige med kokken og 

alle sådanne folk, for hvem det næsten var blevet en vane at leve af slige indtægter, deres afsked som folk, der ikke var til 

nogen nytte for ham, med den besked, at de kunne få lov at gå, hvorhen de selv ville. 

5. Uagtet han fra sin tidligste ungdom havde følt stor tilbøjelighed for at dyrke guderne, og hans længsel efter dette blev 

stærkere, jo mere han voksede til, så var der dog så mange betænkeligheder, som holdt ham tilbage, at han kun så 

hemmelig, det lod sig gøre, drev på de ting, som stod i forbindelse hermed. Men da alt det, han var bange for, nu var ryddet 

til side, og han forstod, at tiden nu var kommet for ham til frit at følge sin tilbøjelighed, så åbenbarede han sit hjertes 

hemmeligheder og udstedte utvetydige og bestemte befalinger om at åbne templerne og til ære for guderne bringe 

offerdyr til altrene. Og for at forstærke virkningen af disse sine anordninger lod han de kristne forstandere, som alle havde 

indbyrdes afvigende meninger, tillige med det menige folk, der ligeledes var splittet i partier, kalde for sig i sit slot og 

opfordrede dem venlig til at opgive al splid og lade enhver uhindret og uden frygt dyrke sin tro. Dette holdt han så meget 

mere bestemt på, som han senere hen, da friheden øgede tvistighederne, ikke havde nogen grund til at frygte for en 

enighed hos folket, der kunne lede til farlige følger; han vidste af erfaring, at intet vildt dyr er så farligt for menneskene som 

størstedelen af de kristne mod hinanden. Ofte sagde han til dem: »Hør dog på mig, som alamanerne og frankerne har hørt 

på». Med disse ord tænkte han at efterligne en ytring af den gamle kejser Markus, men han lagde ikke mærke til, at det var 

to ganske forskellige tilfælde. Thi dengang Markus (Note 128) gennem Palæstina rejste til Ægypten, skal han af ærgrelse 

over de stinkende og så ofte oprørske jøder harmfuld have råbt: «Ak, markomanner, kvader og sarmater, endelig har jeg 

fundet folk, som er endnu råere end i !”  

6. På samme tid indtraf der på foranledning af forskellige rygter flere ægyptere; dette er et trættekært folkefærd, som af 

gammel vane har sin største glæde i ved retssager at bringe alting i et røre, og som fornemmelig har sin styrke i at forlange 

mangedobbelt erstatning, når de har udbetalt skatteindkræveren noget, for derved enten at fri sig fra det, de er pligtige til, 

eller i al fald ved udhaling få en mere bekvem betalingstermin; ligeledes i at presse penge af rige folk ved at skræmme dem 

med anklage for underslæb af offentlige penge. Alle disse flokkede sig nu sammen, støjede som krager og forstyrrede på en 

meget ubehagelig måde kejseren selv og de prætoriske præfekter, idet de opregnede alt det, de efter deres forsikring med 

rette eller urette havde betalt til alle slags folk i de sidste 70 år. Da de gjorde det til en ren umulighed for ham at foretage 

sig noget som helst andet, udkom der en ordre fra kejseren, hvorefter han bød dem allesammen at rejse til Kalsedon, med 



løfte om, at han selv straks skulle komme derhen for at ordne alle deres sager. Da de var rejste, blev det pålagt alle 

skippere, enten de rejste hid eller did, ikke at tage nogen ægypter ombord, og da man vågede strengt over denne sag, 

forsvandt deres hårdnakkede lyst til at smede rænker, og skuffede i deres forudfattede håb vendte de alle hjem igen. Følgen 

af denne begivenhed var, at der udkom en lov, dikteret af selve retfærdigheden, hvorefter ingen beskytter (Note 129) 

kunne drages til regnskab for noget, han kunne godtgøre, at han havde fået på retmæssig måde. 

7. Imidlertid indtraf den første januar, og efter at have optaget Mamertinus’s og Nevitas navne på listen over konsulerne, 

gav kejseren et ualmindeligt vidnesbyrd om nedladenhed ved sammen med de andre fornemme mænd at gå til fods under 

festoptoget; denne handling roste nogle, men andre dadlede den som upassende skaberi. Under legene på Rendebanen, 

som Mamertinus derpå gav, blev efter sædvane de trælle, der skulle frigives, af underceremonimesteren ført frem for 

kejseren, og denne erklærede dem for frie med de sædvanlige ord, at retten havde sin gang; men da man straks efter gjorde 

ham opmærksom på, at ledelsen af rettergangen den dag tilkom en anden, dømte han sig selv som skyldig i en forseelse i en 

bod på 10 pund guld. 

Under alt dette kom han hyppig i senatet og forebragte der forskellige sager, som de mange slags statsomvæltninger førte 

med sig. En dag holdt han der netop på med en sag, da han fik bud om, at filosofen Maksimus var kommet fra Asien; han 

sprang da upassende nok op og glemte sig selv i den grad, at han i fuld fart løb et langt stykke frem foran forhallen, 

omfavnede og kyssede ham og førte ham ærbødig med sig ind i forsamlingen. Dette gav ham skinnet af, at han ved således 

ubetimelig at stille sine følelser til skue stræbte alt for ivrig efter tom ære; han måtte have glemt hint herlige udsagn af 

Tullius, hvori denne revser sådanne folk med de ord: «Disse samme filosofer sætter endogså deres navn i spidsen for de 

bøger, som de skriver om at foragte æren, for selv der, hvor de lader hånt om lovprisning og ære, at få folk til at lovprise 

dem og tale om dem». 

Ikke længe efter kom to af de statsagenter (statsagenter: De hørte til kejsernes hustropper), der var blevet afskedigede, 

fulde af selvtillid til ham og tilbød sig at vise ham Florentius’s skjulested, hvis de måtte få deres militære grad tilbage; men 

han tog stærkt fat på dem, kaldte dem øretudere og lagde til, at det var under en kejsers værdighed ved uredelige 

angivelser at lade sig forlede til atter at bringe i sin magt en mand, som af frygt for døden holdt sig skjult, og som måske ikke 

behøvede at holde sig længe i sit smuthul, men kunne have håb om at blive benådet. 

Tilstede ved alt dette var senatoren Prætekstatus, en mand af ædel tænkemåde og gammeldags alvor; Julianus traf ham 

tilfældigvis, da han opholdt sig i Konstantinopel i private forretninger og udnævnte ham af egen tilskyndelse til landshøvding 

i Akaja. 

Men hvor ivrig han end således drev på at indføre forbedringer i statsstyrelsen, så slap han dog heller ikke hærvæsenet af 

syne, men gav kun soldaterne sådanne høvedsmænd, som længe havde været prøvede, lod tillige alle byerne i Trakien tillige 

med grænsefæstningerne sætte istand og sørgede omhyggelig for, at der ikke skulle mangle de soldater, som var fordelte 

langs Histers bredder, og som efter hvad han havde hørt, viste sig årvågne og kække overfor barbarernes angreb, på våben, 

klædningsstykker, sold eller levnedsmidler. Under disse foranstaltninger tålte han ingen sendrægtighed, og da hans 

nærmeste omgivelser rådede ham til at angribe naboerne, de ofte så svigefulde og troløse goter, svarede han, at han søgte 

bedre fjender; de kunne nøje sig med de galatiske købmænd, som uden forskel på stand og stilling udbød dem til salgs som 

trælle på alle kanter. 

Medens han nu sørgede for disse og andre sådanne ting, udbredte rygtet hans navn til fremmede folkeslag som en fyrste, 

der udmærkede sig ved tapperhed, ædruelighed, kendskab til krigsvæsenet og mange andre daglig voksende dyder, og lidt 

efter lidt havde det bredt sig så vidt ud, at det opfyldte den hele jord. På denne måde var man nær og fjernt blevet bange 

for hans ankomst, og derfor ilede der hurtigere end sædvanligt sendemænd til fra alle kanter; på den ene side bad folkene 

hinsides Tigris og Armenien om fred, på den anden side sendte de indiske folkeslag, endog sådanne, som boede så langt 

borte som diverne og serendiverne (Note130), kappevis og i største hast deres fornemste mænd til ham, fra syden kom 

maurerne og tilbød sig at underkaste sig den romerske stat, fra norden og de øde egne, hvor Fasis falder i havet, kom der 



sendemænd fra bosporanerne og andre hidtil ukendte folk med bøn om, at de mod at betale en årlig skat måtte få lov til at 

leve i fred indenfor deres fødelands grænser. 

8. Siden nu den store fyrstes historie har ført mig til disse egne, tror jeg, det her kan være det rette tidspunkt til at give en 

skildring af Trakiens yderste egne og det Pontiske Havs beliggenhed; hvad jeg derom kan meddele er dels ting, jeg selv har 

set, dels noget, jeg har lært ved læsning af andres skrifter, og jeg skal da give en tydelig og pålidelig skildring deraf. 

Det høje Atosbjerg i Makedonien, som de mediske skibe (Note 131) engang banede sig vej over, og den Evbeiske klippe 

Kafarevs, hvor Palamedes’s fader Nauplius bragte den Argiviske Flåde til at strande, ligger lige overfor hinanden, omend i 

lang afstand, og betegner således skellet mellem det Tessaliske Hav og det Ægæiske. Det sidstnævnte hav vokser nu lidt 

efter lidt til større bredde; til højre strækker det sig vidt ud og er oversået med øer, nemlig de såkaldte Sporader og 

Kyklader, af hvilke de sidstnævnte har sit navn deraf, at de alle ligger omkring det som fødested for guder navnkundige 

Delos; til venstre side skyller det Ægæiske Hav op omkring Imbrus og Tenedus, Lemnus og Tasus og støder når det oprøres 

af storm, voldsomt op mod Lesbus. Når bølgerne skyller tilbage derfra, berører det den Smintiske Apollos Tempel, Troas og 

Ilius, navnkundig ved bedrifter i den heroiske tid, og danner åben for vestenvinden havbugten Melas, ved hvis indløb ligger 

Abdera, Protagoras’s og Demokritus’s hjemsted, den trakiske Diomedes’s blodbestænkte bolig og de dale, hvori Hebrus i 

kredsløb forener sig med sig selv, og Maronea og Ænus, som Æneas under uheldige varsler begyndte at bygge, men snart 

måtte opgive, da han under gudernes ledelse ilede hen til det gamle Ausonien (Note 132). 

Herfra smalner det Ægæiske Hav lidt efter lidt ind, flyder i en ligesom af naturen selv anvist bane ud i Pontus og forener sig 

med en del af dette, medens det former sig som det græske bogstav (Ø). Medens Ægæerhavet altså skiller (det trakiske) 

Rodope fra (det strøg af Asien, der kaldes) Hellespontus, flyder det forbi Kynossema, hvor man tror Hekuba ligger begravet, 

forbi Cela, Sestos og Kallipolis (på irakisk side). På den anden side berører det ved Akillevs’s og Ajaks’s gravsteder Dardanus 

og Abydus, hvor Kserkses engang slog en bro og førte sin hær over havet, dernæst Lampsakus, som Temistokles fik til gave 

af Perserkongen, og Parion, som Jasions søn Paris anlagde. Derpå vider vandet sig ud i en halvrund bue til begge sider, åbner 

sig til en bred flade, som skiller mellem landene, og med Propontis’s udstrakte vande beskyller det på østsiden Kysikus og 

Dindyma, det højt ærede tempel for den store moder, Apamia og Cius, hvor Hyla er, og sidenefter Nikomedia, der er 

opkaldt efter en konge; mod vest skyller det op mod Kerronesus og Ægospotamus, hvor der efter Anaksagoras’s 

forudsigelse faldt sten ned fra himlen, mod Lysimakia og den by, som Herkules byggede og til minde om sin ledsager kaldte 

Perintus. Og for at formen af bogstavet Ø helt og holdent skulle komme ud, ligger midt inde i rundingen den aflange ø 

Prokonesus og Besbikus. 

Der, hvor denne form hører op, smalner det atter ind, går imellem Europa og Bitynien og flyder forbi Kalsedon, Krysopolis 

og nogle mindre betydelige byer. Ved dets bred til venstre ligger havnen Atyras, Selymbria og Konstantinopolis, det gamle 

Byzantium, en attisk plantestad, og forbjerget Ceras, hvor der er bygget et højt fyrtårn for skibene; derfor kaldes også den 

kolde vind, som plejer at komme fra disse, kanter, Ceratas. 

Her, hvor dets magt brydes og det ved at forene sig med to andre have ophører at være ét eget, bliver det roligere og 

udvider sig til en havflade, der strækker sig vidt ud i længden og bredden, så langt øjet kan nå. Dets hele omfang, når man 

sejler omkring dets bredder som rundt en ø, har man ved måling fundet beløber sig til 23,000 stadier (Note 133), efter hvad 

der forsikres af Eratostenes, Hekatæus, Ptolemæus og andre, der i den slags undersøgelser gik ind i de mindste småting; 

dens form ligner efter alle jordbeskriveres enstemmige erklæring en spændt skytisk bue. Der, hvor solen hæver sig fra det 

det østlige verdenshav, indesluttes det af Mæotis’s sumper (Note 134), der, hvor den går ned imod vest, begrænses det af 

de romerske provinser: på den kant, hvor det vender mod Nordstjernen, bor på dets kyster mennesker, som er forskellige 

fra hverandre i sprog og sæder; sydkysten skråner efterhånden opad uden bratte stigninger. Hen igennem disse vidt 

udstrakte egne ligger hist og her græske byer, som alle med undtagelse af nogle få ateniensiske plantestæder til forskellige 

tider er anlagte af Milesiere, der tillige med andre jonere længe i forvejen nedsatte sig i Asien under Nileus, en søn af den 

Kodrus, som efter hvad der fortælles i den Doriske Krig ofrede sig for fædrelandet. De smalle ender på begge sider af buen 



dannes af de to Bosporuser, der ligger lige overfor hinanden, det trakiske og kimmeriske; sit navn Bosporus har de deraf, at 

Inakus’s datter, der efter digternes fortælling blev forvandlet til en ko, drog over dem til det Joniske Hav. 

Efter at landet fra det trakiske Bosporus har drejet af til højre, kommer vi til den bityniske kyststrækning. Dette land kaldte 

de gamle Mygdonien: i dette ligger landskaberne Tynien og Mariandena, og her bor også bebrykerne, som ved Polluks’s 

tapre hånd blev befriede fra Amykus’s vilde grumhed, og længere inde i landet den egn, hvor de truende harpyler med 

deres vilde flugt skræmte sandsigeren Finevs; ved disse strandbredder falder den i aflange krumninger bugtede flod 

Sangarius tilligemed Fyllis, Lykus og Rebas ud i havet; lige overfor disse floder ligger de mørkeblå Synplegader, to klipper, 

der på alle kanter går stejlt opad, og som i gamle dage plejede at støde sammen med frygtelig larm og så igen trække sig 

tilbage for atter med fornyet raseri at gentage deres stød. Denne klippernes adskillelse og sammenstød skede så hyppig, at 

selv om en fugl fløj mellem dem, kunne den med al sin vingehurtighed ikke undgå at blive knust. Men da først engang et 

skib, nemlig Argo, på sit togt til Kolkis for at røve det gyldne skind, var sluppet uskadt frem imellem dem, blev de stående 

ubevægelige med bølgerne larmende om deres fod og sammenvoksede til én masse, så ingen, som nu ser dem, skulle have 

troet, at de engang var adskilte, hvis ikke de gamle digtere enstemmig havde forsikret det. 

Efter at man er kommet forbi den del af kysten, der optages af Bitynien, kommer man til de strækninger, der optages af 

provinserne Pontus og Paflagonien; i disse ligger de store byer Heraklea, Sinope, Polemonion, Amisos, Tios og Amastris, som 

alle straks fra begyndelsen af er byggede med den grækerne særegne regelmæssighed, fremdeles Cerasus, hvorfra Lukullus 

bragte den frugt, som har sit navn efter byen, samt de to klippeøer, hvorpå de ikke uberømte byer Trapesus og Pityus ligger. 

Foruden disse egne har vi den akerusiske hule (Note 135), som stedets indbyggere kalder Mykopontion, havnen Akone og 

ligeledes forskellige floder, Akeron, Arkadius, Iris, Tibris og i nærheden af den Partenius; alle disse løber med rivende fart i 

havet. Nær ved disse floder er Termodon, der flyder ned fra det Armoniske Bjerg og går gennem de temiskyræiske lunde, 

som engang amazonerne blev nødte til at flytte hen til af følgende grund. 

De havde før i tiden oprevet deres naboer ved en række blodige indfald og hærgninger; herved steg deres mod, og de fik nu 

fik lyst til at bruge deres kræfter mod mægtigere folk end de naboer, de så ofte havde angrebet. De lod sig da i sin 

lidenskabs hede rive hen til at bane sig vej gennem flere folkeslag og til sidst angribe atenienserne; men i et stort slag blev 

de aldeles splittede ad, mistede deres heste og omkom allesammen. Ved efterretningen om deres undergang kom de 

tiloversblevne, der var ladte tilbage hjemme som lidet skikkede til kamp, i den yderste vånde og søgte sig, for at undgå 

naboerne, der nu ved ødelæggende angreb gengældte dem lige med lige, en roligere bopæl ved Termodon; længe efter 

vendte deres ætlinger, som nu var voksede til en talrig flok, med en kraftig hær tilbage til deres fædrene egne og blev i den 

følgende tid en skræk for alle folkeslag, der var af en anden oprindelse end dem selv. 

Ikke langt derfra hæver sig mod nord den jævnt skrånende høj Karambis og lige overfor den i en afstand af to tusinde 

femhundrede stadier fra den Kriumetopon, et forbjerg i Taurika (Note 135). Fra dette sted af går hele søkysten, der 

begynder ved floden Halys, i en ret linje og ligner i form en snor, der er fæstet til begge de yderste ender af en bue. Op til 

disse egne bor daherne, et overordentlig tappert krigerfolk, og kalyberne, som først har bragt jernet frem for dagen og 

bearbejdet det. Efter dem bor i vidtstrakte lande byzarerne, tapirerne, tibarenerne, mossynøkerne, makronerne og 

filyrerne, allesammen folk, vi ikke kender af omgang. Kort fra dem træffer man på navnkundige mænds mindesmærker, 

hvorunder Stenelus, Idmon og Tifys hviler; den første var Herkules’s ledsager og blev dødelig såret i kampen med 

Amazonerne, den anden var Argonauternes sandsiger, den tredje deres skibs forsigtige styrmand. Når man er kommet forbi 

de her omtalte egne, støder man på grotten Aulion og floden Kallikorus, der har sit navn af en virkelig begivenhed; da 

nemlig Liber efter et treårigt togt blandt Indiens folkeslag vendte tilbage igen til disse egne, indstiftede han atter ved dens 

grønne, skyggefulde bredder de gamle bakkusfester og kordanse. Disse festligheder tror nogle kaldes treårige…(Her er et 

hul i teksten..). Efter disse egne kommer man til kamariternes folkerige bygder og til Fasis, der med sin larmende strøm går 

gennem kolkiernes land, et folk, som oprindelig stammer fra Ægypten; her findes iblandt andre byer Fasis, der har sit navn 

efter floden, og den lige til den dag i dag velbekendte Dioskurias (Note 137), der efter sigende blev bygget af spartanerne 

Amfitus og Cercius, Kastor og Polluks’s kuske, fra hvem heniokernes folk stammer. Et lidet stykke borte fra disse bor 

akæerne, som efter en tidligere krig med Troja og ikke, som nogle forfattere fortæller, efter den, hvori man kæmpede om 



Helena, af modvinde blev drevet ud af den rette vej og forslåede hen til Pontus; her var de omgivne af fjender på alle kanter 

og kunne ingensteds finde nogen fast bopæl; de slog sig derfor ned på de evig snebedækkede fjeldtoppe, hvor de led slemt 

af den bitre kulde og vænnede sig til selv med fare for sit liv at skaffe sig sin føde ved rov; men på denne måde sank de også 

sidenefter ned i en fuldstændig vild tilstand. Om cerceterne, der bor nærmest ved dem, fortælles intet mærkværdigt. 

Bag ved disse lever indbyggerne ved det kimmeriske Bosporus; byerne her er anlagte af milesierne, og moderen til dem alle, 

om jeg må bruge det ord, er Pantikapæum, der ligger ved floden Hypanis, som ved sit eget vand og ved bifloder bliver til en 

mægtig strøm. På en lang strækning herfra, der udgør flere dagsrejser, bor amazonerne lige hen imod det Kaspiske Hav 

omkring Tanais, der udspringer mellem de kaukasiske fjelde, flyder i bugtede krumninger, adskiller Europa fra Asien og 

taber sig i den Mæotiske Sø. I nærheden af denne flod er Ra, på hvis bredder der vokser en spiselig urt af samme navn, som 

anvendes i lægekunsten til mange slags brug. 

På den anden side af Tanais bor over vidtstrakte egne sauromaterne, gennem hvis land flyder de aldrig udtørrende floder 

Marabius, Rombitus, Teofonius og Totordanes. For øvrigt gives der også et andet sauromaterfolk, men som bor meget langt 

borte fra dette, på den kyst, hvor floden Koraks falder i havet.(Note 138). 

I nærheden af dette land ligger Mæotissøen, der har et meget stort omfang, og fra hvis rige kilder en mængde vand 

strømmer ud i Pontus gennem det Pantikapiske Stræde; på den højre kant af det ligger øerne Fanagorus og Hermonassa, 

der med stor flid er bebyggede af grækerne. Omkring yderkanterne af disse sumpe bor flere i sprog og sæder indbyrdes 

forskellige folk, iaksamaterne, mæoterne, iazygerne, roksolanerne, halanerne, melanklænerne, gelonerne og agatyrserne, 

hos hvem man finder en mængde adamassten; desuden nogle andre, som man ikke kender til, da de bor for langt inde i 

landet. Lige ved den venstre kant af Mæotissøen er Kerronesus, der er fuld af græske plantesteder. Dette er grunden til, at 

indbyggerne der er rolige og fredelige, kun tænker på deres agerbrug og lever af den afgrøde, de frembringer. 

Disse folk er ved forskellige riger, dog ikke så lang vej, adskilte fra taurerne, blandt hvem findes arikerne, sinkerne og 

napæerne, der har gjort sig frygtede ved deres vilde grusomhed og ved den langvarige strafløshed, deres grumhed har nydt, 

har givet anledning til, at havet har fået navn af det ugæstmilde; når det da lige tværtimod kaldes »det gæstmilde Pontus» 

(Note 139), er dette for spøg, på samme måde som grækerne kalder en tåbelig mand «godmodig», natten «den velvillige», 

hævngudinderne »de veltænkende». Disse mennesker ville nemlig vinde gudernes nåde ved menneskeofringer, ofrede 

derfor de fremmede til Diana som hos dem kaldes Orsiloke, og hængte de dræbtes hoveder på tempelvæggene, ligesom til 

et evigt mindesmærke om deres heltegerninger. 

I dette Taurika findes der en ubeboet ø Levce, som er indviet til Akilles. Når man stundom tilfældigvis lander der, beser man 

minderne fra oldtiden, templet og de offergaver, der er helligede til den før nævnte helt, men om aftenen vender man igen 

tilbage til skibene; man siger nemlig, at ingen kan overnatte der uden livsfare. Der er også en dam og nogle hvide fugle, der 

ligner isfugle, og om hvis oprindelse og kampe i Hellesponten jeg senere skal tale. Der findes enkelte byer i Taurika, 

hvoriblandt de vigtigste er Evpatoria, Dandace og Teodosia, foruden nogle mindre, som imidlertid ikke har vanæret sig ved 

menneskeofringer. 

Her har buen, efter den almindelige betragtningsmåde, sin anden ende. Den del af den, som endnu står tilbage, der vender 

mod nord og går i jævne bugtninger hen til den venstre side af det trakiske Bosporus, skal jeg skildre, således som den 

orden, jeg hidtil har fulgt, fører det med sig, men må dog minde om, at medens alle andre folk bruger buer, der krummer sig 

således, at buen bøjer om ved enderne, så er de skytiske og partiske de eneste, der, når begge de gabende og åbne spidser 

trækkes sammen, frembringer et billede af halvmånen, idet den lige og runde streng afskærer den halvrunde skive. 

Der altså, hvor denne store landmasse (Note 140) begynder og de Rifæiske Bjerge hører op, bor arimfæerne, der er 

rettænkende, rolige folk, forbi hvis land floderne Kronius og Visula flyder; i nærheden af dem bor massageterne, halanerne, 

sargeterne og flere andre, hvis navne er os lige så ubekendte som deres forhold. I ikke så liden afstand fra disse udbreder sig 

bugten ved Karcine, hvori falder en flod af samme navn; der ligger også en lund, helliget Trivia, og som holdes højt i ære i 

disse egne. Dernæst har vi Borystenes, som udspringer på Nerviernes Bjerge; den er rig ved sit eget vand og vokser desuden 



ved de mange bifloder, den optager; i stejle fossefald styrter den sig i havet. Ved dens skovrige bredder ligger byen 

Borystenes og Kefalonesus, ligesom der også findes to altre, der er indviede til Aleksander den Store og Cæsar Augustus. 

Langt borte derfra er der en halvø, beboet af sinderne, som man ikke kender andet til, end at de efter den skæbne, der 

ramte deres herrer i Asien, satte sig i besiddelse af deres hustruer og ejendele; tæt ved disse ligger en smal kyststrækning, 

som de indfødte kalder Akillevs’s løbebane, fordi den tessaliske høvding engang øvede sine mænd der. Nær ved den ligger 

byen Tyros, en fønikisk plantestad; forbi denne flyder floden Tyras. 

I den midterste del af buen, som vi før har skildret som en vid runding, og som en kraftig vandrer kan tilbagelægge på 

fjorten dage, bor de europæiske halaner, kostobokerne og utallige andre skytiske folk, hvis land strækker sig ud til ganske 

ubekendte grænser. Kun en liden del af dem nærer sig af markens grøde, alle de andre strejfer om i de umådelige ørkener, 

der aldrig har set enten plov eller udsæd, men ligger der som et fuldstændigt vildnis, bedækket med rim. Deres føde skaffer 

de sig på samme væmmelige måde som de vilde dyr og sætter deres hustruer og børn, deres boliger og deres usle bohave 

på vogne, bedækkede med bark og flytter dem, når de finder det for godt, uden nogen hindring, idet de kører dem afsted 

på disse sine vogne, hvorhen de selv synes. 

Kommer man til en anden havnerig bugt, der danner den yderste bøjning af buen, springer øen Pevce frem; omkring denne 

bor trogodyterne, pevcinerne og nogle andre mindre folk, og der ligger den engang så mægtige by Histros, samt Tomi, 

Apollonia, Ankialos og Odissos foruden mange andre, der ligger på Trakiens kyst. Floden Danubius udspringer ved Rauraki, 

på et bjerg, der støder op til Rætien, fortsætter sit løb gennem en længere strækning, optager 60 floder, der næsten alle er 

sejlbare og falder ved den skytiske kyst her gennem syv mundinger ud i havet. Den første af disse mundinger er den ovenfor 

nævnte ø Pevce, og af de andre kaldes med deres græske benævnelse den anden Narakustoma, den tredje Kalonstoma, den 

fjerde Psevdostoma; de to næste, Borionstoma og Stenostoma, flyder langsommere end de øvrige; den syvende er 

stillestående, har sort vand og ligner en sump. 

Forøvrigt er Pontus i hele sin omkreds indhyllet i tåge, dets vand er ferskere end andre haves og opfyldt af grunder; alt dette 

skriver sig fra, at luften ofte fortættes af uddunstninger, at de store vandmasser, som styrter i det, opblander dets vand, og 

at alle de floder, det optager, tilfører det dynd og jordklumper, så grunden hæves og der danner sig hvælvede banker. Det 

er ligeledes en kendsgerning, at lige fra de yderste egne i vort hav søger fiskene i stimer hen til denne afkrog for at bringe 

deres yngel til verden, for at de bedre kan opfostre dem i ferskt vand og i de afsides bugter, hvoraf der er en stor mængde 

her, og være sikre mod rovfisk; man har nemlig aldrig set noget større sødyr i Pontus med undtagelse af nogle få, uskadelige 

delfiner. I alle de egne ved dette Pontiske Hav, som ligger åbne for nordenvinden og rimen, er kulden så stærk, at floderne, 

efter hvad man tror, bundfryser, og at hverken mennesker eller dyr kan gå sikkert på den troløse, slibrige jord, en 

ubehagelighed, som aldrig finder sted ved et virkeligt hav, men kun ved et, som optager mange floder. - Dog, vi er kommet 

et godt stykke længere bort, end vi tænkte, og vender nu tilbage til vort emne. 

For at gøre øjeblikkets glæde fuldkommen indtraf der nu også, en anden begivenhed, som vistnok længe havde været 

ventet, men var blevet udsat ved mange slags omsvøb og forhalinger. Der kom nemlig efterretning fra Agilo og Jovius, den 

senere kvæstor, at Akvilejas forsvarere af kedesomhed over den lange belejring og på efterretning om Konstantius’s død 

havde åbnet deres porte og udleveret ophavsmændene til oprøret; disse var, som før omtalt, blevet levende brændte, de 

øvrige havde fået nåde og tilgivelse for deres forseelser. 

9. Nu var Julianus så stolt over sin lykke, at han allerede rettede tanken højere, end det er mennesker tilladt: han styrede jo 

nu, efter at have prøvet så mange farer, i fred og ro hele Romerriget, og lykkens gudinde skænkede ham af sit jordiske 

overflødighedshorn lutter berømmelse og lykke, ja, glansen af hans foregående sejre forøgedes kun endnu mere derved, at 

han på samme tid, som han var enehersker over riget, ikke blev plaget af indre uroligheder og ikke havde noget barbarfolk 

at vise indenfor dets grænser; tværtimod lod alle folkeslag deres lyst til uafladelige angreb fare som fordærvelig og farlig og 

kappedes om at lovprise ham. 



Da han nu efter moden overvejelse havde truffet alle de foranstaltninger, som tiden og omstændighederne krævede, og 

han tillige ved flere taler og udbetaling af tilstrækkelig sold havde fyldt soldaterne med mod til at klare muligt indtræffende 

tilfælde, besluttede han i glad bevidsthed om at være almindelig elsket at rejse til Antiokia; han forlod da Konstantinopel, 

som han havde hjulpet op ved mange kraftige forholdsregler; han var jo nemlig født her, og derfor elskede og ærede han 

byen som sin fødestad. Han satte altså over sundet, rejste forbi Kalsedon og Libyssa (Note 141), hvor Pøneren Hannibal 

ligger begravet, og kom til den før så navnkundige by Nikomedia, der med store omkostninger var blevet således udvidet af 

de tidligere kejsere, at den med sin mængde private og offentlige bygninger efter kenderes dom havde kunnet gælde for en 

del af den evige stad. Nu fandt han den sammensunket til en sørgelig askehob og måtte give sin sorg luft i tavse tårer, da 

han med langsomme skridt drog til borgen; hvad der smertede ham mest, var at møde senatsmedlemmerne og folket i 

pjalter, de, som før havde levet i sådan blomstrende velstand; nogle af dem kendte han også igen, da han jo nemlig var 

blevet opdraget der af biskop Evsebius, en fjern slægtning af ham. Også her gav han på samme måde store summer til at 

sætte istand igen det, som jordskælvet havde ødelagt, og drog så over Nikæa til Gallogræcia, hvor han vendte sig til højre og 

begav sig til Pessinus for at se den store moders gamle helligdom; fra denne by var det, at Scipio Nasika i den Anden Puniske 

Krig på den kumæiske Sibyllas anvisning havde bragt gudindens billedstøtte over til Rom. Om dennes ankomst til Italien har 

jeg i forbindelse med en del andre ting, der vedkommer samme sag, talt nogle få ord i et indskudt afsnit under kejser 

Kommodus’s historie. Hvorfra denne by har sit navn, derom er historieskriverne uenige. Nogle afleder det af det græske 

pesejn, som på vort sprog betyder at falde, fordi nemlig gudindens billedstøtte var faldet ned fra himlen. Andre fortæller, at 

Ilus, en søn af Dardaniens konge Tros, har givet stedet dets navn. Teopompos (Note 142) derimod påstår, at dette ikke 

skyldes Ilus, men den engang så mægtige kong Midas. 

Efter at Julianus da her havde bedt til gudinden og ved ofringer og løfter anbefalet sig til hendes gunst, vendte han tilbage til 

Ankyra; på sin rejse videre derfra blev han meget plaget af mængden, som dels forlangte at få tilbage, hvad man med vold 

havde røvet fra dem, dels klagede over, at man uretfærdig havde fået dem ind i kurierne, dels også uden at tænke på den 

fare, de udsatte sig for, med formeligt raseri drev på at beskylde deres fjender for krænkelse af den kejserlige højhed. Men 

Julianus, der som dommer var strengere end Kassius og Lykurgus, afvejede upartisk grundene for og imod i enhver sag og 

gav enhver sit uden nogensinde at vige af fra sandheden; mod bagvaskere gik han strengt til værks; de var ham forhadte 

også af den grund, at medens han endnu var i ringe stilling og levede som privatmand, havde han ofte til fare for sit eget liv 

fået mange af disse menneskers afsindige frækhed at føle. Som vidnesbyrd om den tålmodighed, han viste i sådanne 

tilfælde, kan blandt meget andet følgende være tilstrækkeligt at anføre. En mand angav med megen støj en af sine uvenner, 

med hvem han levede i heftig uenighed, som majestætsforbryder; da kejseren ikke lod til at høre på ham, vedblev han at 

gentage det samme den ene dag efter den anden, indtil Julianus til sidst spurgte ham, hvem den mand var, som han rettede 

sine beskyldninger mod; han nævnte en velhavende borger. Kejseren spurgte ham da videre med et smil: «Hvad grunde har 

du for en sådan beskyldning? »Han laver sig en purpurkappe af en silkeklædning,» svarede den anden. Kejseren bed ham nu 

tie og gå sin vej, da både han selv og hans fjende var for ringe mænd for en sådan klage; men manden blev ikke desto 

mindre ved. Da blev Julianus træt og ked af ham og vendte sig til sin skatmester, som stod i nærheden, med de ord: «Lad 

dog denne farlige skvaldrer få et par purpursko, han kan bringe til sin uven, siden jo denne, hvis jeg forstår ham ret, har 

sammenflikket sig en kappe af den farve; han kan vel da forstå, hvor lidet sådanne pjalter har at betyde, når ikke magten er 

så meget større.» 

Men om end dette må roses og anbefales gode styrere til efterligning, så var det derimod hårdt og daddelværdigt, at et 

medlem af en kurie, som var blevet presset til sin tjeneste, kun med vanskelighed kunne få sat sin ret igennem, uagtet han 

kunne støtte sig på særskilte forrettigheder, udtjent værnepligt og at han hørte til en stand, som slet ikke var valgbar; derfor 

blev også de fleste skræmte og købte sig ved hemmelige gaver løs fra besværlighederne ved deres embede. 

I løbet af rejsen kom han også til byen Pylæ, der danner grænsen mellem Kappadokien og Cilicien, og modtog her med et 

kys provinsens landshøvding Celsus, som han kendte fra den tid, han studerede i Atenen, anviste ham plads ved siden af sig 

i vognen og tog ham med sig til Tarsus. Herfra skyndte han sig afsted for at se Antiokia, blomsten af alle østerlandenes byer, 

og tog derfor den almindelige landevej; da han nærmede sig til byen, blev han modtaget som en gud med almindelig jubel 



og måtte højlig undre sig over denne store skare, som hilste ham med det råb, at en lykkestjerne var gået op over 

østerlandene. Men i disse dage indtraf netop, som sædvanligt på denne tid af året, Adonisfesten, der blev højtideligholdt 

efter de gamle, nedarvede skikke til minde om Venus’s elskede, der efter sagnet fandt sin undergang for et vildsvins 

dødbringende tand, hvorved der billedligt udtrykkes de modne markfrugters skæring. Og dette tog sig jo ud som et dårligt 

varsel, at denne store by, fyrsters residensstad, nu, da kejseren for første gang gjorde sit indtog i den, genlød af veklager og 

sørgeskrig fra alle kanter. Her i denne by gav han et vidnesbyrd om sin tålmodighed og mildhed, som vistnok ikke har så stor 

betydning, men dog fortjener beundring. Han var heftig opbragt på en forhenværende hofskriver Talassius, der havde 

begået mange skurkestreger mod hans broder Gallus; da denne mand nu var blevet forbudt at være tilstede blandt de 

andre fornemme folk, som gjorde kejseren deres opvartning, samlede hans fjender, med hvem han lå i retsstridigheder, sig 

den følgende dag i stor mængde, gik til kejseren og råbte: »Din fjende Talassius, nådige kejser, har med magt berøvet os, 

hvad vort er». Julianus forstod, at han her kunne få en lejlighed til at styrte manden, men alligevel svarede han: »Jeg kender 

ham, som i med rette siger har fornærmet mig, men dog er det billigt, at I venter så længe, til han har fyldestgjort mig, sin 

hovedfjende». Han bad da den prætoriske præfekt, som sad ved siden, ikke at høre på deres sag, før han havde udsonet sig 

med Talassius, noget, som skete kort efter. 

10. Der blev han efter sit ønske vinteren over, men lod sig ikke i denne mellemtid rive med af de mange nydelsens 

lokkemidler, som hele Syrien har sådan overflod på; tværtimod lod han, som om han ville leve i ro, beskæftigede sig med 

retssager, der ikke er mindre vanskelige end krigens gøremål, og fandt adspredelse nok i sine mangfoldige forretninger; han 

var overordentlig lærevillig og afvejede nøjagtig, hvorledes han skulle give enhver sit og ved retfærdige domme på den ene 

side tugte kæltringer med mådehold, på den anden side tage uskyldige i beskyttelse, så de uforstyrret kunne beholde deres 

ejendom. Og uagtet han stundom under sådanne undersøgelser gik udenfor stregen og kom med det ubetimelige 

spørgsmål, hvad religion enhver af de stridende parter bekendte sig til, så finder man dog aldrig, at nogen af hans 

retsafgørelser står i strid med retfærdigheden, og aldrig kan han beskyldes for af religiøse grunde eller noget andet hensyn 

at have veget af fra retfærdighedens lige vej. Thi den dom er jo dog vel ønskelig og retfærdig, hvor man efter en alsidig 

overvejelse af omstændighederne erklærer: dét er ret, og dét er uret, og at tage fejl heri, det vogtede han sig lige så 

omhyggelig for, som en styrmand for skær. Så meget lettere kunne han nå dette mål, som han kendte sit eget raske, 

opbrusende sind og derfor tillod dommerne og sine nærmeste venner trøstig at lede ham på ret vej igen, når hans hidsighed 

løb af med ham, og tugte ham med en betimelig advarsel, og han viste oftere, at han sørgede over de fejl, han havde gjort 

sig skyldig i, og at han var glad ved at blive vist tilrette. Når sagførerne under de største lovtaler hævede hans fuldendte 

retsbevidsthed til skyerne, skal han bevæget have sagt: «Jeg har altid været meget glad og har også bekendt min glæde, når 

jeg blev rost af dem, som jeg mærkede også kunne dadle mig, hvis jeg gjorde eller sagde noget forkert». Som vidnesbyrd om 

den mildhed, han viste ved retslige forhandlinger, kan det være nok at anføre dette ene træk, som svarer til hensigten og 

vistnok ikke er uheldig valgt. En kvinde, som kom frem for retten, så uventet sin modpart, en af de afskedigede hofbetjente, 

smykket med et bælte og brød ud i voldsomme råb over en sådan frækhed. (Bæltet: var et udmærkelsestegn for officerer og 

hoffolk). Men kejseren sagde kun: «Hold du ved med din klage, kvinde, hvis du tror dig fornærmet; han dér bærer sit bælte 

for lettere at kunne komme gennem smudset; det kan da ialfald ikke skade din sag». 

Af disse og lignende tilfælde kunne man, som han selv ofte sagde, have kommet på den tanke, at retfærdighedens gamle 

gudinde, som Aratus (Aratus: en græsk digter fra det tredje århundrede f. Kr.) lader fare op til himlen af forbitrelse over 

menneskenes laster, nu på hans bud var kommet tilbage igen til jorden, hvis han ikke stundom var gået frem efter sin egen, 

ikke efter lovenes vilje og flere gange ved fejltrin havde fordunklet sin i så mange henseender berømmelige løbebane. 

Blandt meget andet forbedrede han betydelig nogle love og friede dem fra alle tvetydigheder, så de klart lagde for dagen, 

hvad de befalede og hvad de forbød. Men på den anden side var det et tegn på utålsomhed og noget, der burde begraves i 

evig tavshed, at han forbød dem, der bekendte sig til den kristne religion, at optræde som lærere i veltalenhed og 

sprogvidenskab. 

11. I de samme dage blev hin notar Gaudentius, hvem Konstantius, som ovenfor nævnt, havde stillet mod Julianus i Afrika, 

og med ham også den forhenværende underlandshøvding Julianus, der ligeledes var en ivrig tilhænger af det samme parti, 



bragte til Antiokia i lænker og henrettede. Ved samme lejlighed måtte også den forhenværende landshøvding over 

Ægypten, Artemius, på aleksandrinernes ivrige tilskyndelse bøde med livet for sine mange skrækkelige forbrydelser. Efter 

ham blev en søn af den forhenværende høvedsmand for rytteriet og fodfolket Marcellus offentlig henrettet på beskyldning 

for at have eftertragtet herredømmet. Også Romanus og Vincentius, tribuner for første og anden afdeling af skjoldbærerne, 

blev overbeviste om at have næret planer, der gik højere end deres kræfter, og vist ud i landflygtighed. 

Næppe havde kort tid efter aleksandrinerne erfaret, at det var forbi med Artemius, for hvis tilbagekomst med fuld 

myndighed de var meget bange, da han i sin forbitrelse havde truet med at skulle bringe mange af dem i ulykke, før de 

vendte deres vrede mod biskoppen Georgius (han blev biskop efter Atanasius’s landsforvisning), der, om jeg så må sige, 

oftere havde tilføjet dem øglebid. Denne mand var, efter hvad der fortaltes, søn af en valker i den kilikiske by Epifania, 

havde lagt an på at bringe flere mennesker i ulykke og var endelig til sin egen og byens skade blevet indsat til biskop i 

Aleksandria, en by, der allerede af sig selv og uden nogen grund ofte rystedes af oprør og uroligheder, således som også 

orakeludsagnene viser. For disse urolige hoveder blev nu også Georgius et slemt tændstof; da Konstantius’s øren stod ham 

åbne, anklagede han fra nu af mange som oprørske undersåtter, og uden at tænke på sit kald, som kun opfordrer til 

retfærdighed og mildhed, nedlod han sig til en øretuders lumpne gerning. Blandt andet fortaltes der også, at han af 

ondskabsfuldhed skulle have forestillet Konstantius, at alle de bygninger, der lå på byens grund, og som af dens anlægger 

Aleksander den Store var blevet opførte med stor bekostning for det offentlige, med rette burde betale skat til staten. Til 

disse skændigheder havde han nu også føjet en ny, men som kort efter skulle styrte ham i fordærvelsens afgrund. Han kom 

tilbage fra kejserens hof og gik, som sædvanligt omringet af et stort følge, forbi Genius’s prægtige tempel; da vendte han 

blikket mod helligdommen og sagde: «Hvor længe mon den grav skal stå der?» (Grav: så kaldte de kristne hedningernes 

templer, fordi de gerne var gravsteder for heroer). Da man hørte dette, blev mange som ramt af lynet, og af frygt for, at han 

også skulle forsøge på at ødelægge dette, lagde de af al deres magt hemmelige planer til hans undergang. Da kom pludselig 

det glædelige budskab om Artemius’s død, og nu løb hele almuen, jublende over dette uventede glædesbudskab, under 

fnysende vrede og gyselige skrig hen til Georgius’s hus, rev ham ud, kastede ham til jorden, stampede på ham med begge 

fødder og mishandlede ham kort sagt på forskellige måder. 

Foruden ham kastede man sig også over møntforstanderen Drakontius og en mand ved navn Diodorus, som var midlertidig 

landshøvding, og slæbte dem begge omkring med tove, man havde lagt om benene på dem, indtil de døde; den første, fordi 

han fornylig havde ladet nedrive et alter i den møntfabrik, han stod i spidsen for, den anden, fordi han under opførelsen af 

en ny kirke, som han selv ledede, med vel stor vilkårlighed lod håret klippe (Note 143) af unge mennesker, idet han også 

deri så en ytring af flerguderiet. Ikke fornøjet med dette lagde den rasende mængde de dødes sønderrevne legemer på 

kameler, førte dem ned til strandbredden, brændte dem der på et bål og kastede asken ud i havet, af frygt for, som de 

råbte, at man skulle samle deres levninger og bygge templer for dem som for de andre, man havde villet tvinge til at falde 

fra sin religion, men som havde tålt pinlige straffe, ja var gåede lige ind i en berømmelig død med usvækket tro, de, som nu 

kaldes martyrer. 

Disse stakkels mennesker, der således blev slæbt i en grusom død, og ville måske de kristne have hjulpet, hvis ikke alle uden 

forskel havde næret det mest brændende had til Georgius. Da kejseren erfarede, hvad der var sket, ville han i sin vrede 

hævne denne skændige udåd og var allerede i færd med at lade de skyldige lide de strengeste straffe, da han lod sig 

formilde ved sine nærmestes forestillinger og nøjede sig med at lade udgå en kejserlig skrivelse, hvori han i skarpe ord 

udtalte sin afsky over den forbrydelse, der var blevet begået, og truede med de strengeste straffe, hvis man for fremtiden 

forsøgte på noget, der i den grad stred imod lov og ret. 

12. Imidlertid rustede han sig til et tog mod perserne, som han med sin højtflyvende, stærke ånd hele tiden havde gået med 

tanken om; så meget mere følte han sig opfordret til at hævne fortiden, som han vidste og hørte, at dette vilde folk i 

næsten 60 år havde plaget og hjemsøgt Østerlandene og fyldt dem med mindesmærker om de grueligste myrderier og 

plyndringer, og at de ofte havde nedhugget romerske hære. Den brændende kamplyst, der pinte ham, havde sin grund i en 

dobbelt attrå hos ham; for det første kunne han ikke finde sig i at leve uvirksomt i fred, men drømte om trompeter og 

kampe; dernæst havde han jo alt i sin tidligste ungdom været sendt i væbnet kamp mod vilde folkeslag, som nu ophidsedes 



påny ved opmuntringer fra konger og fyrster, som man måtte vente aldrig ville ydmyge sig til at bede om nåde, men kun 

kunne betvinges ved våben, så at der vaktes hos ham en lyst efter at forøge den glimrende hæder, han alt havde vundet, 

med et tilnavn, der kunne betegne ham som parternes betvinger. 

Da hans feje og ondskabsfulde bagvaskere (Bagvaskere: det siges at have været de kristne) så ham så ivrig optaget af dette, 

råbte de på, at det var lige så upassende som farligt, at et simpelt personskifte på højsædet voldte så utidige uroligheder; de 

søgte også af al deres magt at få hærtogtet opsat. Ofte sagde de i nærværelse af sådanne folk, som de tænkte kunne bringe 

det, de havde hørt, for kejserens øre, at hvis han ikke gik mere spagfærdig frem, ville han ved at overdrive sit held finde en 

tidlig død midt i sin lykke, som en plante, der skyder alt for frodig op. Men hvor uafladelig og ivrig de end drev på dette 

arbejde, bjæffede de dog forgæves omkring en mand som ham, der lige så lidt kunne bringes ud af fatning ved hemmelige 

smædeord som en Herkules ved pygmæerne (Note 144) eller den plumpe Lindier Tiodamas. En mand, der i den grad overgik 

alle andre i store tanker, lod sig ikke ved sådant hindre i at udkaste en plan til sit store hærtog og omhyggelig forberede alt 

fornødent. 

Det blod af offerdyr, som ved denne lejlighed flød på altrene, var dog for meget; gentagne gange slagtede han okser i 

hundredevis, utallige hjorder af forskelligt kvæg og hvide fugle, som var søgte sammen fra land og hav, så at soldaterne på 

en aldeles utilbørlig måde mæskede sig med al den mængde kød og derved pirredes til en bestandig begærlighed efter at 

drikke, og så kunne man næsten hver dag se folk gå forbi på gaderne og bære sådanne på deres skuldre hen til deres 

kvarterer fra de offentlige templer, hvor man hellere skulle have forbudt sådanne gæstebud end set gennem fingre med 

dem, fremfor alt petulanterne og celterne, hvis udskejelser på denne tid gik over alle grænser. Tillige blev højtidelighederne 

ved gudstjenesten overdrevent øgede, og svære, for uhørte omkostninger anvendte på dem; og da det stod enhver, som 

ville, frit for, erklærede alle, enten de så forstod sig på det eller ikke, at de havde erfaring i sandsigerkunsten og drev den 

uden mål og uden at binde sig til regler; man fik også tilladelse til at søge orakelsvar og til at undersøge offerdyrenes 

indvolde, hvori man ganske vist også undertiden kan læse fremtiden, og i fuglesang, fugleflugt og andre varsler, hvormed 

man foretog de mest forskellige forsøg, søgte man sandheden, om den noget steds skulle kunne findes. Under disse i 

fredens tider så almindelige forhold var der også mange ting, hvori Julianus ville tilfredsstille sin nysgerrighed, og han 

fattede da bl. a. også den ejendommelige plan at åbne igen den Kastaliske Kildes (Note 145) sandsigende årer, som Cæsar 

Hadrianus, efter hvad der fortælles, lod spærre med en stor stendæmning, af frygt for, at ligesom han selv gennem disse 

sandsigende vande havde fået at vide, at han skulle komme til magten, således skulle også andre få en lignende besked. 

Julianus besluttede altså straks at lade de lig, som lå jordfæstede der omkring, bringe andetsteds hen og derpå foretage de 

samme renselser, som atenienserne havde brugt med øen Delos. 

13. Ved den samme tid, den 22de oktober, nedbrændte pludselig den dafnæiske Apollos prægtige tempel, som hin 

opfarende, grusomme kong Antiokus Epifanes havde bygget, og hvori han havde oprejst en billedstøtte af Zeus, der var en 

efterligning af den olympiske (Note 146) og havde samme højde som denne. Denne lige så frygtelige som pludselige ulykke 

satte kejseren i sådant raseri, at han lod anstille langt strengere undersøgelser end sædvanligt og den store kirke i Antiokia 

lukke. Han havde nemlig en mistanke om, at det var de kristne, som af misundelse havde gjort dette, fordi de med uvilje så 

på, at der netop blev bygget en prægtig søjlegang omkring det samme tempel. Imidlertid gik der, omend ganske i stilhed, et 

andet rygte om årsagen til branden; filosoffen Asklepiades, som vi har omtalt under Magnentius’s historie, var kommet fra 

udlandet til denne forstad for at besøge Julianus; en liden billedstøtte af sølv af den himmelske gudinde, som han plejede at 

føre med sig, hvor han gik, stillede han foran fødderne af billedet på det høje fodstykke, tændte som sædvanligt nogle 

vokskærter og forlod så templet. Men ved midnat, da ingen kunne være tilstede og hjælpe, fløj da nogle gnister op og satte 

sig fast i det ældgamle træværk; næret af dette tørre stof blussede ilden op og stak i brand alt, hvad den kunne nå, lige til de 

højeste tage. Sent på høsten det samme år indtraf også en frygtelig vandmangel, så at nogle floder og selv kilder, der ellers 

havde rigeligt vand, tørrede ud; imidlertid fik de senere deres vand igen. Ligeledes styrtede den anden december henimod 

aften de endnu tiloversblevne huse i Nikomedia sammen ved jordskælv, og ligeså en ikke liden del af Nikæa. 

14. Omendskønt alt dette fyldte kejseren med sorg og bekymring, glemte han dog ikke sine øvrige tvingende forretninger, 

indtil den længselsfuldt ventede tid til kamp kunne komme. Midt under disse vigtige og alvorlige tanker syntes det rigtignok 



at være en temmelig overflødig gerning, at han uden nogen rimelig grund, kun af lyst til at vinde folkegunst, tænkte på at 

nedsætte prisen på levnedsmidlerne, en forholdsregel, der ikke sjælden bliver uheldig ordnet og derfor gerne fører til 

mangel og hungersnød. Uagtet rådet i Antiokia forestillede ham umuligheden af, at dette kunne lade sig gøre, ialfald på den 

tid, han ville have det, så var han dog lige så lidt nu som ellers til at bringe fra sit forsæt; heri lignede han sin broder Gallus, 

om han end ikke som denne var nogen grusom mand. Han lod dem derfor gentagne gange føle sin vrede, kaldte dem 

bagvaskere og stivnakker, og rettede et smædeskrift mod dem, som han kaldte Antiokiabogen eller skæghaderne, og hvori 

han med bitterhed opregnede byens fejl, men dog også gjorde sig skyldig i mange overdrivelser. Senere hørte han, at man 

havde lavet mange vittigheder om ham; han var for tiden nødt til at skjule sin vrede derover, men den brændte inde i ham. 

Man kaldte ham nemlig spottende en abekat, en dværg, der stak sine smalle skuldre frem, gik med langt bukkeskæg og 

skred så stolt frem, som om han var broder til Otus og Efialtes, (Otua og Efialtes: to jætter, der ville storme himlen ved at 

vælte bjerge ovenpå hinanden) hvis størrelse Homer skildrer som så umådelig; ligeledes kaldte man ham en offerslagter i 

stedet for en gudsdyrker, for at gøre sig lystig over hans hyppige ofringer, og en anden belejlig anledning til spot fandt man 

deri, at han for at vise sig gik i højtideligt optog i præstedragt, bar offerredskaber og ofrede omringet af kvindfolk. Disse og 

lignende ting æggede ham nu vistnok til vrede, men alligevel tav han stille, gjorde sig til herre over sin vrede og lod sig ikke 

forstyrre i sin højtidelighed. 

Endelig steg han på en dertil fastsat dag op på det skovrige Kasiske Bjerg (det kasiske bjerg: syd for Antiokia), der med sin 

slanke form hæver sig op i en anselig højde, og hvorfra man ved det andet hanegal kan se solen stå op. Medens han her 

holdt på at ofre til Jupiter, så han pludselig en mand ligge for sine fødder og med ydmyg stemme bede om nåde for sit liv. 

Da han spurgte ham om, hvem han var, fik han til svar, at det var den forhenværende landshøvding Teodotus fra Hierapolis  

(Hierapolis: i Frygien), der engang Konstantius rejste fra hans by og han med andre fornemme mænd fulgte ham på vej, i 

den tanke, at han utvivlsomt ville blive sejrherre, kom med det stygge smigreri med forstilte tårer og suk at bede ham om at 

sende dem den utaknemlige oprører Julianus’s hoved, et syn, som ville minde ham om dengang, da Magnentius’s hoved 

blev ført omkring. Da Julianus havde hørt dette, svarede han: »Jeg har mange gange hørt tale om denne ytring af dig, men 

gå alligevel rolig hjem til dit hus og frygt intet af en kejsers mildhed, der er klog nok til at have gjort sig det til regel at 

formindske sine fjenders tal, men er glad ved frivillig og gerne at øge sine venners». 

Da han derpå efter fuldendt offer var gået bort, fik han et brev fra landshøvdingen i Ægypten, hvori denne meldte ham, at 

man efter lang tids møjsommelige leden endelig havde fundet en ny okse Apis, hvad indbyggerne i disse egne tror er et tegn 

på lykke, rig afgrøde og forskellige andre goder. 

Om denne ting bliver det bedst at tale nogle få ord. Blandt de dyr, man i gamle dage viste guddommelig hæder, er Mnevis 

og Apis de mest bekendte; Mnevis er helliget til solen, men om den er intet mærkeligt at fortælle, Apis til månen. Apis er 

nemlig en okse med visse bestemte medfødte kendemærker, hvoriblandt især en plet på den højre side i form af en 

halvmåne. Når den har levet sin fastsatte tid, bliver den druknet i en hellig kilde - den har nemlig ikke lov til at leve længere, 

end de hellige bøgers hemmelighedsfulde forskrifter bestemmer - og med lignende højtideligheder dræbes også en ko, med 

bestemte mærker, som man finder frem og fører til den. Når den er død, opsøger man under almindelig landesorg en 

anden, og dersom man kan finde en, som nøjagtig har alle kendemærker, bringer man den til den folkerige by Memfis, der 

er navnkundig ved guden Æskulapius’s nærværelse der. Når den der er blevet indviet af hundrede præster, føres den ind i 

det hellige og bliver straks betragtet som hellig; den skal da klart kunne forkynde fremtiden og synes også at varsle enkelte, 

som nærmer sig til den, ondt ved at vende sig fra dem, således som jeg har læst engang var tilfældet med Cæsar 

Germanikus (Note 147), der ville give den mad, men som den vendte sig bort fra, hvorved den varslede ham hans kort efter 

påfølgende død. 

15. Siden omstændighederne nu synes at føre det med sig, vil jeg i korthed skildre Ægyptens forhold, for størstedelen efter 

eget øjesyn, uagtet jeg allerede før udførlig har talt om dem under kejserne Hadrianus’s og Severus’s historie. Ægypterne er 

det ældste af alle folk, med mindre skyterne skulle kunne gøre dem rangen i ælde stridig, og begrænses mod syd af de 

større syrter, forbjergene Fykus og Borion, garamanterne og forskellige andre folk, på den modsatte side mod øst 

begrænses det af de ætiopiske byer Elefantine og Meroe (Note 148), Kataduperne, det Røde Hav og de skenitiske araber, 



som man nu kalder saracenerne, mod nord hænger det sammen med den umådelige landstrækning, hvor provinserne Asien 

og Syrien begynder, mod vest omgives det af det Issiakiske Hav, som nogle kalder det Parteniske Hav. 

Det er dernæst bedst at tale nogle få ord om Nilen, som Homer kalder Ægyptus, for så bagefter at fremstille de øvrige 

mærkelige ting, som findes i disse egne. Nilens kilder vil, efter hvad jeg tror, være lige så ubekendte for eftertiden, som de 

er den dag i dag. Men da digterne med deres eventyr og jordbeskriverne med deres mange forskellige meninger har splittet 

denne allerede før så dunkle sag ad i en mængde afvigende fremstillinger, vil jeg med få ord fremstille deres meninger, for 

så vidt de efter min opfatning nærmer sig til sandheden. Nogle naturkyndige forsikrer, at når de kolde vintre i de nordlige 

egne bringer alt til at fryse, stivner en stor mængde sne til is; denne tøer da siden ved solens magt op og danner skyer, 

svangre med flygtige dunster, som af hundedagsvindene drives mod syd, hvor vandet ved den stærke varme presses ud af 

dem og tilfører Nilen rigelig næring. Andre forsikrer, at dens oversvømmelser til bestemte tider om året skriver sig fra 

regnskyl i Ætiopien, som de da fortæller falder i stor mængde her i de varme årstider. Men begge disse meninger 

forekommer mig at måtte stå i strid med sandheden. Thi regn skal enten slet ikke falde i Ætiopien eller også kun i lange 

mellemrum. En anden mening er mere almindelig, at de nord-nordvestvinde, der [i otte dage] blæser som en forløber for 

hundedagsvinden [og derfor af grækerne kaldes forløberen], og de i 45 dage uafladelig blæsende hundedagsvinde hindrer 

den i dens løb, og når den således bliver standset i sin raske fart, går den over sine bredder; og når vinden på denne måde 

blæser ret imod den, vokser den så meget højere, som på den ene side vindens magt driver den tilbage, på den anden side 

dens altid strømmende vand tvinger den fremad; således går den højt i vejret, bedækker alt, skjuler jordbunden og får hen 

over de flade marker udseendet af et hav. Kong Juba (Note 149) derimod antager, støttet på puniske bøger, at den 

udspringer på et bjerg i Mauritanien, der vender ud mod havet; dette viser sig klart deraf, siger han, at der i og ved de søer, 

der ligger ved dette bjerg, findes samme slags fisk, urter og vilde dyr. Nilen løber så forbi forskellige ætiopiske landstrøg 

under de mange forskellige navne, som de mange folkeslag har givet den, gennem hvis land den flyder, og bruser i en 

mægtig strøm hen til de stejle klipper, som kaldes Katarakterne, hvorfra den mere styrter end flyder ned; derfor måtte også 

de fordums indbyggere i egnen, aterne, hvis hørelse svækkedes af den bestandige larm, flytte derfra og søge sig en roligere 

bopæl. Herfra flyder den mere langsomt og falder ud gennem syv mundinger, hvoraf hver enkelt fuldstændig ligner en 

ordentlig flod, og uden at der i Ægypten falder nogen anden elv i den. Foruden flere arme, der flyder ud af hovedstrømmens 

leje og falder ud i andre, er der især syv, som er sejlbare og vandrige; disse har allerede de gamle givet følgende navne: den 

heraklevtiske, den sebennyttiske, den bolbitiske, den patmitiske, den mendesiske, den tanitiske og den pelusiske (Note 

150). Idet den altså har sit ophav der, hvor jeg har sagt, vælder den ud af søer, går lige til Katarakterne og danner flere øer, 

hvoraf nogle skal have sådan udstrækning, at floden med nød og næppe kommer forbi dem på tre dage. Blandt disse er der 

især to, som er navnkundige, Meroe og Delta, hvilken sidste har sit navn efter sin lighed med et trekantet bogstav. Når solen 

træder ind i Krebsens Stjernebillede, begynder floden at vokse, holder på dermed, lige til den træder ind i Vægten, og går i 

hundrede dage over sine bredder; derpå falder den atter, vandmassen tager af, og snart ser man igen ryttere på de marker, 

hvor man for roede på både. Denne oversvømmelse er lige så skadelig, når den bliver for stor, som når den bliver for liden; i 

første tilfælde danner der sig en mængde stillestående pytter, der holder jorden fugtig for længere tid, og på denne måde 

hindrer landets opdyrkning, i andet tilfælde bliver der dårlig afgrøde. Ingen grundejer ønsker derfor, at den nogensinde skal 

hæve sig højere end 16 alen. Bliver derimod oversvømmelsen mådeholden, kan undertiden det korn, der såes ud i denne 

fede, dyndede jord, give næsten 70 fold. Den er ligeledes den eneste flod, hvorfra der ikke rejser sig vinde. 

Ægypten har også overflod på mange slags dyr, hvoriblandt både landdyr og sødyr. Der er også nogle, som lever både på det 

tørre og i vandet, hvorfor de kaldes amfibier. På det tørre land lever gazeller, bøfler og aber af et latterligt stygt udseende 

og nogle andre vanskabninger, som det her ikke er stedet til at opregne. 

Blandt havdyrene træffer man på krokodillen overalt i disse egne; den er et firføddet, meget skadeligt dyr, lever både på 

land og i hav, har ingen tunge, kun overkæben er bevægelig, tænderne sidder som på en kam; med deres skarpe bid knuser 

den alt, som den kan få fat på, og forplanter sig ved æg, der ligner gåsens. Hvis den foruden sine klør også havde 

tommelfingre, ville den have kræfter nok til at kæntre skibe; thi den når undertiden en længde af 18 alen. Om natten holder 

den sig i ro i vandet, om dagen færdes den på land, beskyttet af sin hud, der er så stærk, at man næppe med svære 



kastevåben kan gennembore dens panserede ryg. Men hvor vild den ellers altid end er, så er den dog i de syv dage, da 

præsterne i Memfis højtideligholder Nilgudens fødselsdag, så rolig og så fri for alt raseri, som om den havde indgået en 

formelig overenskomst derom. Foruden dem, som dør en naturlig død, omkommer nogle på den måde, at deres bløde bug 

bliver gennemboret af et dyrs savformede rygfinner, der ligner delfiner og opholder sig i floden. Andre finder deres død på 

følgende måde. Når den lille fugl strandløberen søger sin smule føde, flyver den legende omkring dyret der, hvor det ligger 

på jorden, kildrer dets kæber, så at de kommer til at klø, og nærmer sig til sidst lige til dets svælg. Når nu iknevmonen, et 

slags rovdyr, seer dette, trænger den ind gennem den adgang, fuglen har vist den, krokodillens åbne mund, anretter en 

svær ødelæggelse i dens bug, sønderriver dens indvolde og æder sig så ud igen. Forøvrigt er krokodillen dristig, når man 

agter for den, men mærker den, man ikke er bange, bliver den meget ræd; den ser skarpest på land og skal, siges der, i de 

fire vintermåneder ikke tage nogen føde til sig. 

Også flodheste findes der i disse egne; de overgår alle andre ufornuftige dyr i skarpsindighed og har ligesom hesten kløftet 

hov og kort hale. Som vidnesbyrd om deres kløgt vil det være nok at nævne to eksempler. Dette dyr vælger sig et leje 

mellem de høje rør, hvor jordbunden er dyndet på grund af deres store tæthed, ser sig omhyggelig omkring, om alt er 

sikkert, og finder det så, at dette er tilfældet, går det ud og fortærer kornet på markerne. Når det så overmæt vender 

tilbage igen, går det baglæns og danner en hel mængde gangstier, for at jægerne ikke skal finde en eneste lige vej, de kan gå 

efter det på og dræbe det. Ligeledes når det ved alt for stor grådighed er blevet overlæsset og doven, vælter det sine lår og 

ben over nylig afbidte rør, for at dets fødder skal såres og det blod, som flyder ud, lette dets udspændte og overlæssede 

krop; de sårede dele besmører det med blod, så længe til sårene er blevet til ar. Disse før så sjældne vanskabninger fik 

romerfolket første gang at se under Skaurus’s ædilembede (Note 151); han var en fader af den Skaurus, under hvis forsvar 

Cicero rådede sardinierne til at have de samme tanker om denne fornemme æt som hele den øvrige verden. I flere 

menneskealdre senere blev de ofte bragte hid, men nu er de aldrig at se, fordi de, efter hvad indbyggerne i disse egne 

formoder, er blevet kede af de mange forfølgelser og har draget ud til blemmyernes land. 

Blandt de ægyptiske fugle, hvoraf der er så mange forskellige arter, at de ikke lader sig tælle, er ibisen, der anses for hellig 

og er et elskværdigt og tillige nyttigt dyr, da den bringer sine unger slangeæg til føde og derved formindsker tallet på disse 

farlige dyr. Disse samme fugle er det også, som drager ud mod de vingede slanger (vingede slanger: andre oldtidsforfattere 

omtaler de samme slangearter i Ægypten, men nyere naturforskere kender intet til dem), der kommer fra Arabiens sumper 

og er overordentlig giftige, kæmper med dem i luften, før de er komne ud af sit land, og æder dem. De skal også, efter hvad 

vi har hørt, give sine æg fra sig gennem næbbet. Slanger har også Ægypten utallige af og dertil også meget giftige 

allesammen, basilisker, amfisbæner, skytaler, akontier, dipsader, øgler og flere andre, hvoraf dog ingen i størrelse og 

skønhed kan komme op mod aspisen, der aldrig med sin gode vilje forlader Nilen. 

I disse egne er der de største mærkværdigheder at se; jeg vil skildre nogle få af dem. Overalt findes der templer af en vældig 

størrelse. Pyramiderne, som man regner blandt de syv underværker, og om hvis langvarige bygning med alle dens 

vanskeligheder historieskriveren Herodot har fortalt, er tårne, der hæver sig højere i vejret end noget andet, 

menneskehånden har udført; nederst ved jorden er de meget brede, men ender i en skarp spids. Denne figur har hos 

landmålerne sit navn deraf, at den ligesom ilden eller dyr, som vi grækere siger, smalner ind i kegleform. Da de løber op til 

en så anselig højde, men lidt efter lidt bliver smallere, opsluger de også efter mekanismens grundsætninger alle skygger. 

Der findes også underjordiske kløfter og gange, der i bugtninger strække sig hen gennem jorden; disse er, efter hvad der 

fortælles, anlagte på forskellige steder med et uhyre arbejde af folk, som forstod sig på den ældgamle gudsdyrkelses 

højtideligheder, og som havde en formodning om at der ville komme en oversvømmelse, hvorfor de var bange for, at 

mindet om de gamle skikke skulle udslettes. På væggene i disse gange er der udhugget billeder af mange slags fugle og vilde 

dyr, og utallige andre dyreskikkelser, der tilsammen udgør den såkaldte hierografiske skrift (Note 152). 

Dernæst har vi Syene, hvor solstrålerne under sommersolhverv, da solen når længst frem på sin sommerbane, falder så ret 

ned over alle ting, at de ikke lader noget eneste legeme kaste skygge. Når man derfor fæster en ret stok i jorden eller ser et 

menneske eller et træ, der står opret, vil man finde, at skyggen taber sig i genstandens yderste omrids, på samme måde 



som tilfældet er i Meroe, en del af Ætiopien, der ligger lige ved Vendekredsen; dér falder i nitten dage skyggerne i modsat 

retning af vore, hvorfor man også kalder denne egns indbyggere antiskiere. Der er nu mange forskellige mærkelige ting i 

disse egne, men at skildre dem ville overskride dette vort lille arbejdes plan; vi overlader derfor dette til mere fremragende 

ånder og agter selv kun at fortælle lidt om provinserne. 

16. I gamle dage skal Ægypten have haft tre provinser, det egentlige Ægypten, Tebais og Libyen, hvortil senere kom to 

andre, Augustamnika og Pentapolis; det første blev udskilt fra Ægypten, det andet fra det tørre Libyen. 

De mest navnkundige af de mange byer, der ligger i Tebais, er Hermopolis, Koptos og Antinou, hvilken sidste Hadrianus 

anlagde til ære for sin ven, ynglingen Antinous; Teben med de hundrede porte kender jo naturligvis alle og enhver.(Note 

153). 

I Augustamnika ligger den ansete by Pelusium, som skal være blevet anlagt af Akillevs’s fader Pelevs, dengang han på 

gudernes bud rensede sig i den sø, som skyller op til stadens mure, da han efter drabet af sin broder Fokus altid følte sig 

forfulgt af frygtelige furieskikkelser; ligeledes Kassium, hvor Pompejus den Stores gravsted er, Ostrakine og Einokorura. 

I det pentapoliske Libyen ligger Kyrene, en gammel, men nu forladt stad, anlagt af spartaneren Battus, Ptolemais, Arsinoe, 

der også kaldes Tevkira, Darnis og Berenike, hvilke sidste også kaldes Hesperiderne. I det tørre Libyen ligger Parætonion, 

Kærekla og Neapolis foruden nogle få ubetydelige municipier. 

Det egentlige Ægypten, som lige fra den tid, det blev forenet med Romerriget, er blevet styret af landshøvdinge, har 

foruden mange mindre de store, prægtige byer Atribis, Oksyrunkus, Tmuis og Memfis. 

Hovedet for alle byer er dog Aleksandria, som dens høje anlæggers gavmildhed og dens bygmester Dinokrates’s dygtighed 

har kappedes om at gøre til en herlig by. Da denne Dinokrates skulle lægge grundvolden til de høje, smukke mure, brugte 

han af mangel på tilstrækkelig kalk mel til at sammenføje de snorrette mure med, hvad der tilfældigvis blev et varsel om, at 

byen siden efter skulle have overflod på alle slags levnedsmidler. De vinde, som blæser der, er sunde, luften rolig og klar, og 

som mange menneskealdres erfaring bekræfter, går der næsten ingen dag hen, uden at indbyggerne i denne by ser solen 

skyfri. Før i tiden gjorde de mange blinde skær det meget farligt for de søfarende at lande på denne kyst; men da faldt 

Kleopatra på den tanke at rejse i havnen et højt tårn, som efter stedet selv kaldes Faros og gør skibene en stor tjeneste ved 

at lyse for dem om natten, medens man før, når man kom fra det Parteniske eller det Libyske Hav (Note 154), hen over de 

åbne, vidtstrakte kyster, ikke havde noget bjerg eller nogen høj til sømærke og derfor løb på de bløde, dyndede sandbanker 

og led skibbrud på dem. Den samme dronning var det også, der med en næsten utrolig hurtighed byggede den 

overordentlig store Heptastadium af en ligeså velbekendt som påtrængende grund. Øen Faros, hvor Protevs, som Homer 

noget svulstig fortæller, bor med sine hjorder af sælhunde, ligger tusind skridt borte fra den strandbred, hvorpå byen er 

anlagt, og var engang skatskyldig til rodierne. En dag kom der nogle fra disse for at indkræve den meget betydelige skat. Da 

tog Kleopatra, som altid havde været dygtig i listige påfund, under påskud af, at man skulle fejre en fest, skatteopkræverne 

med sig til en af forstæderne og lod imidlertid arbejdet uophørlig gå på, indtil det var færdigt; i syv dage var en dæmning 

lagt ud i havet og lige så mange stadier land vundet for fastlandet overfor. Derpå kørte hun ud på dæmningen og forklarede 

for rodierne deres vildfarelse, at de nok kunne fordre havneskat af øer, men ikke af fastland. 

Til disse værker kommer også stolte templer med høje tinder, hvoriblandt det mest fremragende er Serapeum, om hvilket 

jeg, hvor meget det end taber ved en tarvelig skildring, dog vil sige så meget, at det i den grad er prydet med store forhaller, 

omgivne af søjler, billedstøtter, der ser ud, som de levede og åndede, og desuden med en hel del andre kunstværker, at 

næst Kapitolium, hvorved det ærværdige Rom har sikret sig evighed, kan man ikke se noget prægtigere på den hele, vide 

jord. I denne by var der engang uerstattelige bogsamlinger; alle de gamle skrifter fortæller enstemmig, at 700,000 bind, som 

de ptolemæiske konger med utrættelig flid havde samlet, gik op i luer i den Aleksandrinske Krig, da byen plyndredes under 

diktatoren Cæsar. 



I tolv miles afstand fra byen ligger Kanopus (Kanopus: Abukir), der efter hvad de gamle fortællinger beretter, blev opkaldt 

efter Menelaus’s styrmand, som ligger jordfæstet dér. Stedet får en overordentlig ynde ved sine templer og venlige 

lyststeder, luften er opfyldt af milde vinde og sund, så at man skulle tro sig hensat udenfor vor jord, når man i den næsten 

bestandig solklare luft hører de sagte susende vinde. 

Aleksandria selv har ikke, som andre byer, vokset lidt efter lidt, men nåede straks ved sit første anlæg sit nuværende store 

omfang. Det plagedes i lang tid hårdt af indre uroligheder, indtil endelig efter mange års forløb under kejser Aurelianus 

(kejser fra 270-275 e. Kr.) de borgerlige tvistigheder gik over til blodige kampe; da blev murene sløjfede og byen mistede 

størstedelen af den egn, som kaldtes Brukion, der længe havde været hjemstedet for fremragende mænd. Derfra var den 

ypperlige sproggransker Aristarkus, den i de mindste enkeltheder gående videnskabsmand Herodianus, Plotinus’s lærer 

Sakkas Ammonius (stifteren af den nyplatoniske filosofi) og mange andre forfattere i en mængde forskellige videnskaber. 

Mest navnkundig blandt disse sidste er Didymus Kalkenterus (med tilnavnet Kalkenterus, dvs. jernside, der skrev 

3.500bøger), der er berømt ved sin mangesidige viden, og som i hine bekendte seks bøger, hvori han stundom gør nogle 

klodsede udfald mod Tullius (Cicero), ganske vist har efterlignet ondskabsfulde smædedigtere, men dog af kendere vil 

pådrage sig beskyldning for ikke at have gjort det anderledes, end når en hundehvalp med sin hæse røst i lang afstand gøer 

omkring en vild, fnysende løve. I gamle dage var der foruden dem, jeg har nævnt, flere andre fremragende mænd i denne 

by, men dog er heller ikke nu de forskellige videnskaber forstummede dér; thi både lever der lærere i de egentlige lærde 

fag, og dertil bringer endnu passeren mange nye opdagelser for dagen, heller ikke er musikken aldeles forsvundet blandt 

dem og ikke tier harmonien, lige så vel som nogle, omend få, endnu med iver driver på undersøgelsen af jordens og 

stjernernes bevægelser; der er ligeledes ikke få regnemestre og desuden nogle, som forstår sig på at udtyde om fremtiden. 

Studiet af lægevidenskaben, som vi med vort nuværende hverken tarvelige eller ædruelige liv kun alt for ofte trænger til 

hjælp af, vokser således for hver dag, at om det end er værket, som priser sin mester, er det dog i stedet for al mulig 

erfaring tilstrækkeligt til at anbefale en læge, at han kan sige, han er uddannet i Aleksandria. Dog nok herom. Men dersom 

nogen med opmærksomt blik vil følge tilbage ud i fortiden de forskellige veje, hvorpå man har nået til kendskab om det 

guddommelige, og oprindelsen til forudanelsen, vil han finde, at de lærdomme, der har med disse ting at gøre, fra Ægypten 

af har udbredt sig til den hele øvrige jord. Her begyndte menneskene længe før noget andet sted at opsøge de forskellige 

religioner i deres vugge, som man kalder det, og endnu holder man der i omhyggelig forvaring de første grundtræk til alle 

gudsdyrkelser, optegnede i hemmelige bøger. Ved Ægyptens visdom var det, Pytagoras blev opdraget, han, som på en egen 

hemmelig måde dyrkede guderne, og som forstod at skaffe alt, hvad han sagde eller ville have frem, en så gyldig anseelse; 

ofte viste han ved Olympia sine gyldne hofter (gyldne hofter havde Pytagoras efter sagnet fået af Apollon), og ofte så man 

ham i samtale med en ørn. Ægyptens visdom var det, som satte Anaksagoras (Anaksagoras: navnkundig filosof, født omkring 

år 500 f. Kr.) i stand til at forudsige stenregn fra himlen og kun ved at berøre dynd, der var taget op af en brønd, kommende 

jordskælv. Ved de ægyptiske præsters undervisning var det, Solon blev understøttet, da han gav sine lige så retfærdige som 

milde love, de, der også gav den romerske ret sin største fasthed. Fra disse kilder var det, Jesus hævede sig til sin ophøjede, 

storslåede veltalenhed, han, der blev Jupiters medbejler og en visdomshelt, hvis mage Ægypten ikke havde set. 

Ægypterne er som oftest brunagtige og mere mørke i huden end i sindet, spæde og magre, livlige i alle deres bevægelser, 

stivnakkede og overordentlig strenge til at inddrive sin gæld. Der er ikke én af dem, uden han skammer sig ved ikke at kunne 

vise frem en hel mængde striber på sit legeme til tegn på, at han har nægtet at betale skat. Og hidtil har man ikke kunnet 

finde nogen pinsel så kraftig, at den har kunnet aftvinge en stivsindet røver i disse egne bekendelse om hans virkelige navn. 

Det er efter de gamle årbøger en bekendt sag, at Egypten førhen stod under konger, der levede i venskab med os, men da 

Antonius og Kleopatra var blevet overvundne i søslaget ved Aktium, tog Oktavianus Augustus landet i besiddelse, og det 

blev romersk provins. Det tørre Libyen fik vi efter kong Apions sidste vilje, og Kyrene med de øvrige stæder erholdt vi ved 

Ptolemæus’s gavmildhed (Note 155). Efter denne lange afstikker vil jeg vende tilbage til min fortælling – år 263. 

Tre og tyvende bog. 



1. Julianus forsøger forgæves at genopbygge templet i Jerusalem - 2. Julianus byder Armenerkongen Arsaces at ruste sig til 

at tage del i Persertoget og går med sin hær og skytiske hjælpetropper over Evfrat - 3. På sit togt gennem Mesopotamien for 

Julianus tilbud af saracenerne om hjælp; hans flåde kommer op ad Evfrat - 4. Skildring af forskellige slags 

belejringsredskaber -5. Julianus går ved Circesium med alle sine tropper på en skibsbro over floden Aboras. Hans tale til 

soldaterne - 6. En skildring af Perserriget, dets provinser og byer og dets indbyggeres karakter 

*** 

1. Dette var, for ikke at tale om alskens småting, hvad der foregik i det år. For det følgende år overtog Julianus, som allerede 

tre gange før havde været konsul, for fjerde gang dette høje embede og tog til sin embedsbroder landshøvdingen i Gallien, 

Sallustius, så underligt det end tog sig ud, at en mand, der ikke var af kejserfamilien, på denne måde kom til at stå ved siden 

af den regerende kejser, noget ingen kunne mindes var indtruffet siden Diokletianus og Aristobulus (Note 156) havde været 

konsuler. Uagtet han med sin omhyggelige ånd var fattet på enhver lykkens omveksling og med glødende iver drev på alle 

de mangfoldige slags forberedelser til hærtoget, kunne han også fordele sin omhu ud over det hele, og da han gerne ved 

storartede bygningsværker ville bringe mindet om sin regering ned til efterverdenen, tænkte han også på at genopbygge 

det engang så pragtfulde tempel i Jerusalem, som under Vespasianus’s og senere Titus’s belejring først efter så mange 

blodige kampe var blevet indtaget med storm og selv da kun med nød og næppe. På denne sag havde han tænkt at anvende 

umådelige udgifter og havde overdraget værkets hurtige fuldførelse til Alypius fra Antiokia, der før havde været 

viselandshøvding i Britanien. Alypius gav sig ivrig i færd med tingen og blev tillige understøttet af provinsens landshøvding; 

men frygtelige ildmasser foer den ene gang efter den anden pludselig op i nærheden af grundvoldene, forbrændte 

gentagne gange arbejderne og gjorde det umuligt for dem at nærme sig til stedet; således blev man nødt til at opgive 

foretagendet, da man i ilden fandt en så hårdnakket modstander. 

I de samme dage var det også, at kejseren uddelte forskellige hædersbevisninger til de sendemænd, der var kommet til ham 

fra den evige by, og som allesammen var fornemme folk, der havde ord for at have levet et fortjenstfuldt liv. Apronianus 

udnævnte han til præfekt i Rom, Oktavianus gjorde han til landshøvding over Afrika, Venustus til visestatholder i Spanien, 

Rufinus Aradius hævede han til østerlandenes styrer i stedet for hans nylig afdøde onkel Julianus. Uagtet disse udnævnelser 

var fuldkommen i sin orden, opskræmtes han dog af et varsel, der, som udfaldet viste, var fuldkommen pålideligt. 

Opsynsmanden over det offentlige skatkammer, Feliks, døde nemlig pludselig af en blodstyrtning, og lige efter ham fulgte 

landshøvdingen Julianus; når nu mængden så de offentlige indskrifter (Note 157), nævnte de efter hinanden: Feliks, 

Julianus, Augustus. Endnu tidligere var indtruffet et andet uhyggeligt varsel. Da kejseren den første januar steg op ad 

Geniustemplets trappe, faldt pludselig den ældste af præsterne om, uden at nogen stødte til ham, og udåndede på stedet; 

de omkringstående mente, enten det nu var af uvidenhed eller af lyst til at smigre, at varslet tydede hen på den ældste af 

konsulerne, altså Sallustius, men som det siden viste sig, var det ikke den højeste alder, men den højeste magt, hvis nære 

undergang varslet pegede hen på. Foruden disse to var der også andre mindre tegn, som fra tid til anden varslede om, hvad 

der skulle komme. Således blev der meldt, netop som man havde begyndt at ruste sig til det partiske hærtogt, at der havde 

været et jordskælv i Konstantinopel; dette erklærede sagkyndige folk var et mindre gunstigt varsel for den hersker, som 

tænkte på at gøre indfald i et fremmed land. Derfor rådede man ham også til at afstå fra dette ubetimelige foretagende og 

påstod, at først da havde man ret til at lade hånt om disse og lignende ting, når en fremmed hær stod for døren; da gjaldt 

kun den ene, bestandige lov, på enhver måde at forsvare sit liv; thi dødsfaren tillader ingen betænkning. Samtidig fik han 

også brev fra Rom om, at man efter hans befaling havde spurgt de sibyllinske bøger til råds om denne krig, men at de 

udtrykkelig havde forbudt kejseren det år at gå udenfor sit riges grænser. 

2. Under alt dette blev de sendemænd fra adskillige folkeslag, som var kommet for at tilbyde ham sin hjælp, vistnok venlig 

modtagne, men dog sendte hjem igen med det svar, der vidnede om en ædel selvtillid fra kejserens side, at det ingenlunde 

sømmede sig for Romerstaten at forsvare sig ved fremmed hjælp; tværtimod passede det sig for den at anvende sin magt til 

at beskytte venner og forbundsfæller, dersom nøden drev disse til at bede om hjælp. Kun Armenerkongen Arsaces havde 

han mindet om at samle en talrig hær og vente på hans befalinger om, hvor han skulle drage hen; hvad han videre havde at 

gøre, skulle han snarlig få besked om. Så snart hans forsynlige foranstaltninger havde fået alting i stand, ønskede han at 



besætte fjendernes land, før rygtet kom ham i forkøbet; næppe var det derfor blevet vår, før han sendte ordre om opbrud 

til de forskellige hærafdelinger og bød dem alle gå over Evfrat. Da denne efterretning indløb, skyndte alle sig ud af 

vinterkvartererne, satte, som ordren lød på, over floden, fordelte sig på forskellige samlingspladser og ventede på kejserens 

ankomst. Før denne drog fra Antiokia, udnævnte han til landshøvding over Syrien en mand ved navn Aleksander fra 

Heliopolis (Note 158), et uroligt opfarende menneske, som efter Julianus’s egen tilståelse egentlig ikke havde fortjent 

posten, men som han dog fandt var den rette mand til at holde styr på de egennyttige og spottelystne antiokiere. Da han 

drog afsted, fulgte en mængde forskellige folk ham på vejen, ønskede ham en lykkelig rejse og en ærefuld tilbagekomst og 

bad ham om for fremtiden at glemme sin vrede mod dem og være mere mildt stemt. Men hans forbitrelse over deres 

påtrængenhed og spotterier havde endnu ikke lagt sig, og temmelig barskt forsikrede han, at han ikke havde i sinde at 

besøge dem igen. Han havde allerede, sagde han, truffet forholdsregler til, når hærtoget var forbi, at vende tilbage igen ad 

en kortere vej og overvintre i Tarsus i Cilicien og havde derfor skrevet til landshøvdingen Memorius om at træffe alle 

nødvendige forberedelser i denne by til hans modtagelse. Dette blev også kort efter til virkelighed. Thi hans lig blev bragt 

derhen og i et simpelt ligtog, således som han selv havde befalet, jordfæstet i forstaden. 

Luften begyndte nu at blive mildere; han tog da afsted den femte marts og kom ad de sædvanlige veje til Hierapolis. Da han 

drog ind gennem denne anselige bys porte, styrtede pludselig på venstre hånd af ham en buegang sammen og knuste under 

sine svære bjælker og stenflader 50 soldater, der kamperede under den; desuden blev en mængde andre sårede. I hast 

samlede han alle tropperne og brød derpå så hurtig op til Mesopotamien, at for rygtet vidste det mindste om hans ankomst, 

havde han ganske uformodet besat Assyrien; så omhyggelig havde han truffet sine forholdsregler. Endelig satte han med 

hæren og sine skytiske lejetropper på en skibsbro over Evfrat og kom til Batnæ, en by i Osdroene (Osdroene: landskabet 

omkring byen Edessa); der mødte ham et nyt ildespående varsel. En stor skare troskarle stod nemlig for at hente foder ved 

en uhyre dynge avner, således som man i disse egne plejer at indrette det; da nu en mængde mennesker på een gang rev til 

sig af dyngen, kom denne i bevægelse og styrtede sammen, hvorved på samme måde som før 50 mennesker blev begravet 

under den svære sammenstyrtede masse. 

3. Sørgmodig brød han op derfra og kom i ilmarch til den gamle by Karræ (Karræ: øst for Evfrat, omtrent 15 mil nordøst for 

Hierapolis), navnkundig ved Krassus’s og den romerske hærs nederlag. Derfra går to kongeveje, som fører til Persis, til 

venstre gennem Adiabene og over Tigris, til højre gennem Assyrien og over Evfrat. Medens han opholdt sig der nogle dage, 

optaget med at træffe de nødvendige foranstaltninger og efter de skikke, som brugtes i landet, ofrede til månen, som i disse 

egne dyrkes som guddom, skal han foran altret, uden vidners overvær have overrakt sin frænde Prokopius en purpurkappe 

og pålagt ham trøstig at gribe herredømmet, hvis han fik høre, at han selv var omkommet i Parterlandet. Her blev Julianus i 

søvne opskræmt af drømmebilleder og anede straks, der ville hænde ham en ulykke. Derfor gav både han selv og 

drømmetyderne sig til at overveje øjeblikkets forhold og gav til sidst den erklæring, at man måtte passe nøje på den 

følgende dag, som var den nittende marts. Men som det siden viste sig, brændte i den selvsamme nat Apollos tempel på 

Palatinbjerget i den evige by, hvor Apronianus dengang var præfekt, og havde man ikke anvendt alle slags midler for at 

slukke, ville de mægtige flammer endogså have fortæret de kumanske bøger (Note 159). 

Medens Julianus efter disse begivenheder var optaget med at ordne hæren og proviantvæsenet, kom nogle ridende 

forposter i stakåndet fart og meldte ham, at fjendtlige rytterafdelinger var gåede over grænsen lige i nærheden og pludselig 

havde ført bytte bort med sig. Forskrækket over dette ulykkesbudskab satte han straks, som han i forvejen havde besluttet 

sig til, den før omtalte Prokopius i spidsen for 30,000 udvalgte soldater, stillede ved hans side med samme myndighed den 

forhenværende landshøvding over Ægypten Sebastianus og befalede dem, at de midlertidig skulle holde sig på denne side 

Tigris og omhyggelig passe på alt, hvad der foregik, for at der ikke skulle komme angreb fra en side, hvor man ingen fare 

anede, noget, han vidste meget ofte havde hændt; men kunne det blot på nogen måde lade sig gøre, da ville han hellere, de 

skulle forene sig med kong Arsaces, sammen med ham drage gennem Korduena og Moksoena, i forbigående hærge den 

frugtbare egn i Medien, Kiliokomum, og derpå forene sig med ham selv, endnu medens hans opholdt sig i Assyrien, for at de 

i nødstilfælde kunne understøtte ham. 



Efter at have truffet disse foranstaltninger lod han, som om han ville gå over Tigris, og vejen der havde han også med flid 

ladet gøre istand for korntilførselens skyld, men vendte i stedet til højre, og efter at have tilbragt en rolig nat, forlangte han 

om morgenen som sædvanligt en ridehest. Man bragte ham en hest ved navn Babylonius; denne blev rammet af et skud fra 

en kastemaskine, blev sky, og idet den utålmodig over smerten væltede sig på jorden, tilsølede den med støv den med guld 

og ædelstene besatte sadel. Glad over dette varsel råbte Julianus under de omkringståendes bifald: «Der ligger Babylon 

strakt til jorden, berøvet alle sine prydelser!» For at styrke varslet ved undersøgelse af offerdyrenes indvolde, opholdt han 

sig en kort tid der på stedet og kom så til den befæstede lejr Davana, hvor Evfrats biflod Belias springer ud. Her lod han 

hæren vederkvæge sig med mad og hvile og kom den følgende dag til den stærkt befæstede by Kallinikum (Note 160), hvis 

livlige handel gør den til et meget behageligt opholdssted. Her opholdt han sig den 27de marts, den dag, da man i Rom 

hvert år fejrer festen for gudernes moder og efter hvad der fortælles vasker den vogn, hvorpå hendes billedstøtte føres 

omkring, i Almons bølger. Julianus højtideligholdt også denne dag efter gammel skik, gik derpå til ro og sov sødt natten 

igennem, fuld af glade tanker. Den følgende dag drog han afsted derfra langs flodens bredder, men da vandet i floden var i 

stigende ved tilløb, det fik fra alle sider, drog han videre med en bevæbnet skare og lod så på en post, han kom til, hæren 

holde rast under telte. Medens han opholdt sig her, kom der til ham fyrster fra forskellige saraceniske folkefærd, som 

ydmygt bøjede knæ for ham og overrakte ham en guldkrone til tegn på, at han var verdens og deres egne folks herre. De 

blev modtagne som velkomne gæster, da man kendte deres dygtighed i småkrige. Medens han endnu stod i samtale med 

disse folk, gik det ham som den mægtige kong Kserkses (Note 161) i fordum, at hans flåde ankom under anførsel af tribunen 

Konstantianus og høvedsmanden Lucillianus. Så bred en flod end Eufrat er, blev den dog aldeles opfyldt af denne flåde, der 

bestod af tusind lastskibe af forskellig bygning med en mængde levnedsmidler, våben og belejringsmaskiner ombord; 

desuden af 50 krigsskibe og lige så mange andre fartøjer, der skulle bruges til skibsbro. 

4. Omstændighederne fører det her med sig, at jeg, i så godt mine ringe evner vil tillade det, kort, men tydelig må give dem, 

der ikke kender til indretningen af den slags maskiner, jeg nævnte, en skildring af dem. Jeg vil da først begynde med 

ballisten. Mellem to stolper fæstes et stærkt, langt jern, der ser ud som en slags stor lineal og er noget fremspringende. På 

den aflange krumning af denne, der på midten er glat poleret, er anbragt en firkantet stålstang, der står lidt højere i vejret, 

og som nøjagtig passer ind i en smal fure i jernet; ind i denne fure bliver den da bøjet og fastbundet med en mængde 

snoede strenge, der holdes stramt spændte af to skruer. Ved den ene af disse står en påpasselig maskinmester, der lægger 

en træpil, beslået med en lang jernspids, på stangen, der hvor den ligger i furen, og når dette er gjort, drejer kraftige unge 

mænd hurtig en vinde rundt. Så snart nu den øverste spids af stangen er kommet til enden af strengene, får pilen et stød og 

farer ud på ballisten så langt, at man ikke kan se den; stundom er heden så stærk, at den kaster gnister fra sig, og ofte 

hænder det sig, at før man ser pilen, føler man smerten af det dødelige sår, den har tilføjet én. 

Skorpionen, som man nu kalder vildæslet, har følgende udseende. Man tilhugger to egestolper, giver dem en liden 

krumning, så de står ud ligesom pukler, føjer dem derpå sammen ligesom en savemaskine og borer på begge sider temmelig 

store huller; mellem begge stolper fæster man i hullerne stærke tove, der skal holde maskinen sammen, så den ikke 

springer fra hinanden. Midt på disse tove går der ud på tværs en træarm, der ser ud som stangen på en vogn, og som er 

således fæstet med bånd, at den kan bevæges op og ned. Øverst på denne stang er der anbragt jernkroge, hvorpå der 

hænger en slynge af hamp eller jern; foran stangen udspændes der et med avner stoppet tæppe af grovt uldent tøj, som 

bindes fast med stærke knuder. Det hele bliver stillet op på en høj af græstørv eller en muret forhøjning. Thi når en sådan 

maskine står på et underlag af sten, knuser den sten, som den slynger ud, alt, hvad den rammer, ikke så meget ved sin vægt 

som ved sin voldsomme fart. Når man nu altså skrider til kamp, lægges der en rund sten på slyngen, hvorpå fire unge mænd 

på hver side trækker de vinder, hvori tovene går, og bøjer stangen næsten helt tilbage; i samme øjeblik slår 

maskinmesteren, der står højt oppe, med en stærk hammer den nagle ud, der holder det hele sammen, hvorved stangen i 

samme nu bliver fri, støder imod det bløde tæppe og slynger stenene ud for at knuse alt, hvad den rammer. Denne maskine 

kaldes vindemaskine, fordi den spændes ved hjælp af vinder, eller også skorpion, fordi den har en opret stående brod; i 

nyere tider kalder man den vildæsel, fordi dette dyr, når det bliver opskræmt af jægerne, i lang afstand slår bagud og kaster 

sådanne sten efter sig, at de gennemborer forfølgernes bryst eller knuser deres hoved. 



Nu vil vi gå over til stormbukken. Man tager en høj gran eller valbirkstamme og beslår den på den ene ende med hårdt, 

langagtigt jern i form af et fremspringende bukkehoved, hvoraf også denne maskine har sit navn. Derpå hænger man den 

op i et stillads af brædder, der er befæstede ved tværbjælker og beslåede med jern, så at den svæver i ligevægt under en af 

bjælkerne. Nu tager en skare mennesker, hvis mængde står i forhold til dens størrelse, fat på den, skyder den tilbage og 

støder den atter med fuld kraft frem over, for at den kan knuse alt, hvad der står den i vejen; på denne måde kommer den 

til at ligne en buk, der rejser sig op til stød og atter viger tilbage. Ved disse gentagne stød bliver der åbning i murene, indtil 

de til sidst styrter sammen, ligesom lynstrålen slår revner i et hus ved gentagne gange at ramme det. Når disse maskiner 

føres med kraft, må murene rømmes, belejringen holder op, og selv de bedst befæstede byer åbner sine porte. 

Disse stormbukke er imidlertid blevet så hyppig brugte, at de er begyndte at komme i ringeagt; man betjener sig nu hellere 

af den hos historieskriverne så ofte forekommende maskine, der af os grækere kaldes Helepolis (Helepolis: 

stadbetvingerske). Det var denne, kong Antigonus’s søn Demetrius ( Antigonus: en af Aleksander den Stores hærførere, 

senere konge i Lilleasien) i længere tid betjente sig af under belejringen af Rodus og andre byer, og som skaffede ham 

tilnavnet Poliorketes (dvs. stadbetvingeren). Den bygges på følgende måde. Man forfærdiger et stort skjoldtag af stærke 

brædder, som forbindes med lange jernnagler og bedækkes med oksehuder og en vævning af friske vidjer; desuden lægger 

man vådt ler ovenpå for at beskytte det mod ild og kastevåben. Foran på det befæstes tregrenede, meget skarpe spidser, i 

den form, hvori malerne og billedhuggerne plejer at fremstille lynet; da disse spidser er af jern, er de adskilligt tunge og 

knuser derfor alt, hvad de rammer med deres brodde. Denne svære maskine styres ved hjælp af hjul og tove af en hel 

mængde soldater, der står indeni den og med al deres kraft retter den mod den svageste del af muren; har forsvarerne 

oppe på murtinden ikke kraft nok til at hindre den i at arbejde, så knuser den murene og åbner en bred indgang. 

Brandpilene er et slags skudvåben, der ser således ud: Pileskaftet er af rør, og mellem dette og spidsen er anbragt en 

runding af jerntråd, der ser ud som en spinderok; i bunden har den en mængde fine åbninger og bliver indvendig fyldt med 

let tændelige stoffer, der stikkes i brand. Når denne pil skydes langsomt ud fra en slap bue - får den raskere fart, slukkes 

nemlig ilden - og sætter sig fast et steds, brænder den, så flammen næsten er umulig at slukke; at hælde vand på den gør 

den kun værre, der er intet, som hjælper, uden at kaste støv på den. Dog, nok om belejringsmaskiner, skønt vi kun har 

nævnt nogle få af dem. Vi optager nu igen tråden i vor fortælling. 

5. Efter at have optaget i sin hær de hjælpetropper, saracenerne så venlig havde tilbudt ham, rykkede kejseren hurtig videre 

og kom i begyndelsen af april måned til Cerkusium (Cerkusium: eller Circesium nu Kerkisich ved Evfrat, omtrent mil længere 

nede end Niceforium), en stærk, efter alle kunstens regler anlagt fæstning. Forbi dens mure flyder floderne Abora og Evfrat 

(Abora: nu Chabour), der gør åen til en slags ø. Denne før så ringe og usikre plads omgav Diokletianus med mure og høje 

tårne på den tid, da han langs med barbarernes grænser anlagde forsvarsværker for at hindre perserne fra at gøre strejftog 

ind i Syrien, således som tilfældet havde været få år i forvejen til stor skade for provinserne. Ja, engang hændte det sig 

endogså, at folket i Antiokia midt under den dybeste fred sad på skuepladsen og så med beundring på en mimisk skuespiller 

(Note 162), der optrådte sammen med sin hustru og fremstillede optrin af det daglige liv; da råbte pludselig skuespilleren til 

sin kone: «Drømmer jeg? Er det ikke perserne?» Hele mængden så sig straks tilbage og adspredte sig hurtig til alle kanter 

for at undgå pilene, der foer ned på dem. Byen blev stukken i brand, flere, der som sædvanligt i fredens dage gik frem og 

tilbage på gaderne, blev dræbte, og byens omegn hærget med ild og sværd, hvorpå fjenderne vendte hjem igen belæssede 

med bytte uden at lide mindste overlast. Men Mareades, der så ubesindig havde vist dem vejen til dette foretagende, der 

styrtede hans egne medborgere i fordærvelse, var levende blevet brændt. Dette hændte på Gallienus's tid. 

Medens Julianus opholdt sig i Cerkusium, for at hæren og hele trosset på en skibsbro kunne drage over Abora, fik han et 

sørgmodigt brev fra præfekten i Gallien, Sallustius (Note 163), der bad ham om at opsætte toget mod parterne og besvor 

ham, at han ikke så ubetimelig, før han endnu havde sikret sig gudernes bistand, måtte stille sig blot for en uigenkaldelig 

undergang. Julianus agtede imidlertid ikke på hans forsigtige råd, men fortsatte tillidsfuldt sin vej, overbevist om, at ingen 

menneskelig kraft eller dygtighed nogensinde har formået at forandre den gang, skæbnen har bestemt. Straks hæren var 

kommet over, lod han broen afbryde for at berøve soldaterne ethvert håb om at kunne forlade fanerne og vende tilbage 

igen. Også her viste der sig påny et ulykkeligt varsel, nemlig liget af en proviantforvalter, der var omkommet under 



bøddelens hænder, og hvis legeme nu lå henslængt på marken. Denne mand var af præfekten Sallustius, der var tilstede i 

hæren, blevet dømt fra livet, fordi han havde lovet inden en bestemt dag at skaffe en ny forsyning af levnedsmidler, men 

ved et tilfælde var blevet hindret deri. Men aldrig så snart var den ulykkelige mand blevet henrettet, før der dagen efter, 

som han havde forudsagt, ankom en ny flåde med levnedsmidler i overflod. 

På vor march videre fremad kom vi til byen Zaitha, et ord, der betyder olietræ. Her så vi den vidt og bredt synlige høj, 

hvorunder kejser Gordianus ligger begravet; denne mands liv lige fra hans tidligste barndom, hans heldige hærtog og hans 

død ved forræderhånd har jeg skildret før på det sted, hvor det hørte hen. Da Julianus her, tro mod sin medfødte agtelse for 

det hellige, havde ofret til den i gudernes tal ophøjede kejser og fortsatte sin vej til den øde stad Dura, fik han langt borte 

øje på en skare soldater, blev stående ubevægelig og kunne ikke fatte, hvad det var for noget, de bragte med sig; da kom de 

hen til ham med en umådelig løve, som havde faret løs på dem, men var blevet dræbt ved en mængde spydkast. Dette 

varsel forekom ham med sikkerhed at tyde hen på, at han kunne gøre sig håb om lykkelige begivenheder, og han fortsatte 

derfra sin march fuld af jubel; men skæbnens udsagn er altid tvetydigt og pegede denne gang hen i en ganske anden retning 

Thi ganske vist tydede dette varsel hen på en konges død, men hvilken konges, det var spørgsmålet. Således finder vi jo 

også, at selv orakelsvar har været tvetydige, så at først den endelige udgang har forklaret deres virkelige mening. Dette var 

tilfældet med den delfiske spådom, der erklærede Krøsus, at når han gik over Halys, ville et stort rige gå til grunde, ligeledes 

med et andet, der i dunkle ord (Note 164) pegede for atenienserne på havet, som de skulle tage deres tilflugt til i kampen 

mod mederne, og endelig med det vistnok sande, men ikke mindre tvetydige orakeludsagn fra en senere tid: Det skal Du 

vide, at Rom Æaciden formår at besejre. 

De etruskiske sandsigere, som fulgte med på togtet, og som dog måtte forstå sig på alt, hvad der hed varsler, fremlagde 

imidlertid, da man trods deres gentagne advarsler mod hærtoget ikke ville tro dem, de ritualbøger, der vedkom 

hærvæsenet, og påviste, at dette tegn var et advarende og uheldigt for kejseren, eftersom han var den angribende part, 

omend hans sag var retfærdig. Men de kunne ikke stå sig mod filosoffernes modstand; disses indflydelse måtte i man 

dengang bøje sig for, uagtet de også undertiden kan i tage fejl og ikke sjælden er hårdnakkede nok i ting, de ikke forstår sig 

på. For at gøre deres visdom gældende, kom de i nu med en bevisgrund, der også tog sig ganske rimelig ud, at dengang 

Cæsar Maksimianus for nogen tid siden stod i begreb med at levere Perserkongen Narsevs et slag, bragte man ligeledes 

ham en fældet løve og dertil også et fældet vildsvin, og dog overvandt han fjenden og slap uskadt fra det. Men de tænkte 

ikke på, at et sådant varsel kun er ulykkeligt for den angribende part og Narsevs havde dengang først overfaldt det romerne 

tilhørende Armenien. Ligeledes viste sig den følgende dag, den 1ste april, ved solnedgang en liden sky, men som pludselig 

gjorde luften så tyk, at sollyset aldeles forsvandt; samtidig begyndte en frygtelig torden og lynild, og en soldat ved navn 

Jovianus (Jovian er et ophøjet navn, der står i forbindelse med Jupiter) blev dræbt af lynet med to heste, som han havde 

vandet i floden. Så snart man fandt ham, kaldte man tegnsudlæggerne til og spurgte dem om deres mening; de erklærede 

bestemt, at der heri lå et forbud mod hærtoget, idet de påviste, at dette var, hvad man kalder et rådgivende tegn, hvorved 

man betegner alt det, som opmuntrer én til eller råder én fra at gøre noget. Det tilfælde, man her havde at gøre med, sagde 

de, var så meget mere betænkeligt, som det var en soldat med så ophøjet et navn tillige med to krigsheste, der var blevet 

dræbt, hvortil også kom, at steder der på denne måde var blevet ramt af lynet, burde man, efter hvad de bøger sagde, som 

handlede om torden, ikke engang se på og endnu mindre betræde. Filosofferne derimod sagde, at en sådan lynstråle, som 

man pludselig ser fare ned fra himlen, intet har at betyde, men kun er en flygtig dunst, som ved en eller anden kraft bliver 

drevet ned fra den højereliggende luft til de lavere egne, eller pegede den i det hele på noget, kunne den ialfald ikke varsle 

om andet end en forhøjelse af kejserens hæder, nu han begyndte på et så berømmeligt foretagende, da jo som bekendt 

flammen efter sin natur uden modstand flyver i vejret. 

Efter at altså broen, som før sagt, var blevet færdig, og alle var gået over den, anså kejseren det for det bedste, han kunne 

gøre, at holde en tale til sine soldater, som fulde af tillid til sig selv og sin fører uforfærdede gik på. Han lod altså blæse i 

trompeterne, og da hele hæren var kommet sammen, og opstillet i deres sædvanlige afdelinger, trådte han selv op på en 

forhøjning af græstørv og holdt, omringet af alle sine høje embedsmænd, med oprømt mine følgende tale, som hele 

forsamlingen fulgte med enstemmigt bifald: «Synet af den kraft og det mod, som udmærker eder, tapre soldater, har bragt 



mig på den tanke at tale til eder for med mange slags vidnesbyrd at påvise, at det ikke er, som nogle ildesindede mennesker 

mumler om, den første gang nu, at romerne trænger ind i Perserriget. For ikke at tale om Lukullus (Note 165) eller 

Pompejus, der på sit togt gennem albanernes og masageternes, de nu såkaldte alaneres, land også gjorde indfald i Persien 

og trængte frem til det Kaspiske Hav, så ved vi jo, at Antonius’s underhærfører Ventidius i disse egne utallige gange tilføjede 

fjenderne nederlag. Dog lad os aldeles se bort fra de gamle dage; jeg vil kun bringe i erindring, hvad en nyere tid har at 

fortælle. Trajanus, Verus og Severus bragte sejr og sejrens ærestegn med sig fra disse lande, og med samme glimrende 

hæder ville den yngre Gordianus, han, foran hvis gravmæle vi fornylig med ærbødighed stod, have vendt tilbage efter den 

fuldstændige sejr, han vandt over Perserkongen ved Resaina, hvis ikke hans prætoriske præfekt Filippus, den forræder, 

understøttet af nogle få skurke, troløst havde dræbt ham på det sted, hvor han nu ligger begravet. Men ikke svævede hans 

ånd længe uhævnet omkring; det var, som retfærdigheden ligefrem gjorde sig det til opgave at ramme alle dem med en 

kvalfuld død, der havde sammensvoret sig mod ham. Når nu alle disse mænd af lyst til at hæve sig højere kunne føle sig 

drevet til at udføre så mindeværdige bedrifter, så måtte de nyligt erobrede byers sørgelige skæbne, de nedhuggede hæres 

uhævnede skygger, vore store tab, alle de hære, vi har mistet, opmuntre mig til det foretagende, vi nu står i begreb med at 

udføre, for at vi, hvad der visselig er eders alles samstemmige ønske, kan råde bod på de tab, vi har lidt, gøre staten ære ved 

at sikre dens ro fra denne kant og give efterverdenen lejlighed til at tale med berømmelse om vore bedrifter. Overalt vil jeg 

med den evige guddoms bistand være hos eder som eders hærfører og vil under gunstige varsler, håber jeg, snart drage 

frem foran fodfolkenes mærker, snart blande mig mellem rytternes skarer. Men hvis den foranderlige lykke nogensteds 

lader mig tabe et slag, nu, så vil det være min trøst, at jeg har ofret mig for Romerriget, som fordum kurtierne, mucierne og 

deciernes (Note 166) ædle stamme, ødelægge må vi et så besværligt folkeslag, på hvis sværd vore nærmestes blod endnu 

ikke er tørret. Mere end én menneskealder gik ofte hen for vore fædre, før de fra roden af kunne få tilintetgjort den fjende, 

som plagede dem. Overvundet blev efter en lang og besværlig kamp Kartago, men dets navnkundige betvinger frygtede dog 

for, at det skulle overleve sin besejrelse. I bund og grund ødelagde Seipio Numantia efter en lang belejrings vekslende 

hændelser. For at ikke Fidenæ skulle vokse op til en medbejlerske af dets magt, styrtede Rom byen Faliski, og Veji (Fidenæ, 

Faliski (eller Falerii) og Veji: byer nord for Rom, blev erobrede i Roms tidligste dage) knuste det således, at de gamle 

historiebøger kun med vaskelighed kan få os til at tro, at disse byer engang har været mægtige. Dette har jeg her foreholdt 

eder som den, der kender oldtiden; eders pligt er det nu at fornægte den rovbegærlighed, som så ofte har været farlig for 

den romerske soldat, aldrig på marchen at fjerne eder fra eders trop, når det kommer til slag, og følge eders egne mærker; 

thi det kan I være visse på, at dersom nogen bliver tilbage, vil fjenderne skære hans knæsener over og lade ham ligge 

således. (perserne plejede at behandle sine fanger således). Der er i det hele intet, jeg er bange for undtagen vores snu 

fjenders svig og rænker. Til slutning lover jeg eder, at når hærtoget lykkelig er endt, skal jeg ikke gøre brug af den forret, 

fyrsterne tilegner sig, idet de mener, at alt, hvad de siger eller beslutter, i kraft af den vægt, deres magt giver deres ord, er 

lutter retfærdighed og billighed, men jeg skal gøre enhver, som måtte forlange det, regnskab for alle heldige såvelsom 

mislykkede foretagender. Så rejser nu, det er min bøn til eder, rejser eders mod, værer i forudanelsen om mangen lykkelig 

begivenhed overbeviste om, at jeg trolig skal dele med eder enhver fare, som måtte møde os, og tænker på, at den gode 

sag altid plejer at gå af med sejren». 

Efter at kejseren havde endt sin tale med så vennesæle ord, hævede soldaterne i deres kamplyst, jublende over deres 

navnkundige hærfører og fulde af håb om et lykkeligt udfald, sine skjolde højt op i vejret og råbte, at der ingen fare, ingen 

vanskelighed kunne blive under en hærfører, som ville lægge flere besværligheder på sig selv end på de menige soldater. 

Frem for alt lagde de galliske legioner deres jublende glæde for dagen; de mindedes jo, hvor ofte de havde set hele 

folkeslag dels falde, dels blive tvungne til at bøje knæ, og hvergang stod Julianus i spidsen for dem eller ilede frem og tilbage 

mellem deres delinger. 

6. Siden der her frembyder sig en lejlighed, vil jeg i farten gøre en afstikker og skildre Persiens geografiske beliggenhed; den 

er vistnok nøjagtig beskrevet af flere jordkyndige, men kun ganske få har behandlet sagen med nogenlunde pålidelighed. 

Skulle min skildring komme til at blive noget vel vidtløftig, så vil den til gengæld blive så meget desto fuldstændigere. Thi 

den, der stræber alt for meget efter korthed, når han fortæller om ting, folk ikke kender noget til, han ser mere på, hvad 

han skal udelade, end på en tydelig, bestemt beskrivelse. 



Persien var engang et ubetydeligt rige og blev af grunde, vi for flere gange har berørt, kaldt med forskellige navne. (Note 

167) Efter at døden havde bortrevet Aleksander den Store i Babylon, fik det sit navn efter parteren Arsaces, en mand af lav 

byrd, der i sin første ungdom havde været fører for en røverbande, men senere efterhånden kom ind på bedre veje og 

skaffede sig et stort navn ved en række glimrende bedrifter. Efter mange berømmelige og tapre gerninger overvandt han til 

sidst Aleksanders efterfølger Selevkus Nikator, der havde sit tilnavn af sine mange sejre, hvorpå han fordrev de 

makedoniske besætninger fra landet og for fremtiden selv levede i ro som uindskrænket, men mild hersker over sine 

undersåtter. Efter at han endelig havde undertvunget alle de tilgrænsende lande, dels med magt, dels ved rimelige 

forestillinger, dels ved den skræk, der stod af hans navn, havde anlagt byer, fæstninger og skanser over hele Persien og 

havde vænnet alle naboerne til at frygte Persien lige så meget, som dette før havde skælvet for dem, døde han mildt og 

rolig midt i sine bedste år. Både stormændene og den almindelige mand havde kun én mening om hans store fortjenester, 

og han blev derfor den første, som de med sit folks ejendommelige ceremonier hævede, efter hvad de selv tror, op blandt 

stjernerne. Derfor er det også lige til vore dage kongernes stolthed i dette land at lade sig kalde solens og månens brødre, 

og ligesom vore kejsere mest ynder navnet Augustus, således har det bragt de før så ubetydelige og næppe kendte partiske 

konger en overordentlig stor tilvækst i deres anseelse, at de er efterfølgere af en så lykkelig hersker, som Arsaces var. 

Derfor ærer man ham også som en gud og viser ham en sådan ærefrygt, at lige ned til vore dage kan ingen anden end den, 

som nedstammer fra ham, ved et nyt kongevalg gøre regning på at blive foretrukket for andre, og i alle slags borgerkrige, 

som hyppig forefalder hos dem, vogter enhver sig såvel, som om det var en helligbrøde, for at lægge hånd på nogen 

Arsacide, enten så denne bærer våben eller er i borgerlig stilling. 

Det er almindelig bekendt, hvorledes dette folk med magt overvandt flere folkeslag og udvidede sit rige lige til Propontis og 

Trakien, men tillige også, hvorledes deres herskere stræbte for højt, dumdristig vovede sig ind i de fjerneste egne og kom i 

den største nød. Dette var tilfældet med Cyrus, som med en uhyre hær gik over Bosporusstrædet, men aldeles blev 

tilintetgjort af skyterdronningen Tomyris (kendt fra Herodot), som således tog en grusom hævn for sine sønner. Senere 

vovede Darius og efter ham Kserkses sig ud på havet for at angribe Grækenland, men mistede til lands og til søs næsten alle 

deres tropper og slap selv kun med nød og næppe bort med livet. Aleksanders krige forbigår jeg, og ligeledes, hvorledes ved 

hans testamente (Note 168) herredømmet over hele folket gik over til hans efterfølger. 

Efter et langt mellemrum af år begyndte disse folkeslag, først i konsultiden, senere efter at staten var kommet til at stå 

under Cæsarernes herredømme, fra tid til anden at føre krig med os; undertiden blev kampen uafgjort, nogle gange blev de 

overvundne, stundom gik de bort med sejr. 

Nu vil jeg kort og sammentrængt skildre egnenes beliggenhed, så vidt min plan tillader det. Disse lande har en stor 

udstrækning i længden og bredden og omgiver på alle kanter det ørige og meget befarne Persiske Hav, hvis indløb skal være 

så smalt, at man fra Harmozon, et forbjerg i Karmanien uden vanskelighed kan se over til det forbjerg lige overfor, som 

indbyggerne kalder Maces. Når man er kommet gennem dette trange sund, åbner der sig en vidtstrakt havflade, hvorpå 

man kan sejle lige til byen Teredon, hvor Evfrat med betydelig formindsket vandmasse falder ud i havet. Hele bugten er, 

målt langs strandbredden, 20,000 stadier og har en så rund form, som om kredsen var draget med en passer. Rundt 

omkring på alle dens kyster ligger en hel mængde stæder og landsbyer, og skibsfarten er meget livlig. Rejser man ud af det 

førnævnte stræde, kommer man til den Karmaniske Bugt, der ligger i nogen afstand mod øst. Imod syd ligger en bugt, som 

hedder Kantikus (Note 169), ikke langt derfra mod vest en anden ved navn Kalites. Dernæst støder man på flere øer, som 

for størstedelen endnu er ubekendte, hvorpå disse bugter taber sig i det Indiske Ocean, hvis vand før end noget andet 

opfanger solens glødende stråler ved dens opgang og derfor selv har en temmelig høj varmegrad. Efter de tegninger, 

geograferne har givet os, kommer Persiens grænser med dets forskellige landstrækninger rundt om den Persiske Bugt til at 

falde således. Mod nord lige op til de Kaspiske Porte støder det op til Kadusierne, flere skytiske folkeslag og de vilde, 

enøjede arimasper. Imod vest begrænses det af Armenien og Nifates, de asiatiske albanere, det Røde Hav og de skenitiske 

arabere, som i senere tid er blevet kaldte saracenere. Mod syd grænser det til Mesopotamien, og længst ude mod øst 

strækker det sig til floden Ganges, som går gennem Indien og falder i Sydhavet. At anføre navnene på alle Persiens 

provinser lige ned til de mindste, ville være lige så vanskeligt som unyttigt; det får være nok at anføre de vigtigste, som 



styres af vitakser, dvs. rytterhøvdinger, konger og satraper. De er: Assyrien, Susiana, Medien, Persis, Partien, det store 

Karmanien, Hyrkanien, Margiana, baktrianernes, sogdianernes og sakernes land, Skytien nedenfor og ovenfor Imaus, Serika, 

Aria, paropanisadernes land, Drangiana, Arakosia, og Gedrosia. (Imaus: herved forstod de gamle både Himalaja, Bolartag og 

dets fortsættelse henimod Ural). 

Nærmere hen imod os end alle disse provinser ligger det rige Assyrien, navnkundigt ved sin folkemængde, sin størrelse og 

sin frugtbarhed på mange forskellige ting. Det område af landstrøg og folkestammer, der nu alt tilsammen indbefattes 

under dette ene navn Assyrien, var fordum opløst og delt imellem flere store folk og riger. (Det gamle Assyrien, Babylonien 

og Mesopotamien). 

Foruden mange almindelige træ og markfrugter findes der i dette land jordbeg i nærheden af en sø ved navn Sosingites, i 

hvilken Tigris falder ud, hvorpå den flyder under jorden og først i lang afstand kommer tilsyne igen. Her findes også nafta, 

der ser ud som klæbrigt beg og tillige ligner jordbegen. Sætter en fugl, selvom den er nok så liden, sig på denne, formår den 

ikke at hæve sig op igen, den synker og forsvinder aldeles. Kommer dette flydende stof i brand, kan ingen menneskelig 

kunst slukke ilden; det eneste, som nytter noget, er at kaste støv på den. 

I disse egne findes også en jordkløft, hvorfra der stiger op en dødelig damp, som med sin stærke lugt dræber ethvert 

levende væsen, der kommer i nærheden af den. Denne dunst kommer fra en dyb grav; havde den gået ud over randen og 

udbredt sig over en vid flade, før den fortyndedes i den højereliggende luft, ville den ved sine stærke dampe have gjort de 

omkringliggende egne ubeboelige. En lignende kløft var, efter hvad nogle forsikrer, fordum at se Hierapolis i Frygien. Fra 

denne opsteg der ligeledes en farlig dunst, som ved sin stramme lugt dræbte alt, som kom nær den, undtagen gildinger; 

hvad grunden kunne være dertil, overlader jeg til de naturkyndige at undersøge. Ved den asbamæiske (Note 170) Jupiters 

tempel i Kappadokien, i nærheden af byen Tyana, hvor den store filosof Apollonius skal være født, findes der også en kilde, 

der kommer ud af en stillestående sø, og som ved sit rigelige tilløb af vand ofte svulmer stærkt op, men dog altid løber 

tilbage i sig selv, så den aldrig går over sine bredder. 

I disse egne ligger også Adiabene, der i gamle dage kaldtes Assyrien, men allerede i lang tid har haft sit nuværende navn, 

som skriver sig derfra, at det ligger mellem to sejlbare floder Ona og Tigris, så det er umuligt at komme til det uden at gå i 

båd; thi «at gå over» kalder vi på græsk diaftaiveiv (diabajnejn). Så mener de gamle. Imidlertid skulle jeg være mere 

tilbøjelig til at tro, at navnet er afledet af de to stedse rindende floder i landet, Diabas og Adiabas, over hvilke der fører en 

skibsbro, som jeg selv har gået over; jeg tror derfor, at Adiabene er opkaldt efter disse floder på samme måde som Ægypten 

efter Homers vidnesbyrd efter sin store flod, Indien efter Indus, Evfratensis, der før kaldtes Kommagene, efter Evfrat, og 

ligeledes Hiberien, nu Spanien, efter Hiberus, den bætiske provins efter den navnkundige flod Bætis. 

I dette Adiabene ligger byen Ninus, engang Persiens beherskerinde, opkaldt efter den gamle mægtige kong Ninus, 

Semiramis’s mand; fremdeles Ekbatana, Arbela og Gaugamela, (Note 171) hvor Aleksander efter en hård og voldsom kamp 

slog Darius. 

I hele Assyrien er der en mængde byer. De mest fremragende af disse er Apamia, også kaldet Mesene, Teredon, Apollonia, 

Vologessia og flere lignende. De allerprægtigste og mest navnkundige er dog de tre: Babylon, hvis mure Semiramis opførte 

ved hjælp af jordbeg - borgen havde nemlig den ældste konge Belus bygget; dernæst Ktesifon, som i gamle dage blev anlagt 

af Vardanes og senere af kong Pakorus udvidet med et større antal indbyggere og forsynet med mure, hvorpå den under det 

græske navn, han gav den, blev den herligste by i Persien. Og endelig Selevcia, Selevkus Nikators prægtige værk. Da denne 

by, som før fortalt, blev erobret af Cæsar Verus’s hærførere, blev den komeiske Apollos billedstøtte revet ned fra sin plads 

og ført til Rom, hvor præsterne opstillede den i Apollos tempel på Palatium. Men efter denne billedstøttes rov, fortælles 

der, fandt nogle soldater, som under byens brand ransagede templet, en liden åbning; i den tanke, at de her ville finde 

kostbarheder, udvidede de hullet, men da steg der op fra et hemmeligt underjordisk rum, som Kaldæerne havde indrettet, 

en dødelig damp, som foranledigede ulægelige sygdomme og på Verus’s og Markus Aurelius’s tid fyldte alt lige fra Persiens 

grænser til Rhinen og Gallien med pest og lig. 



Dette Kaldæernes land er, som de også selv indrømmer, omtrent arnestedet for den gamle filosofi, ligesom også deres 

spådomme er bekendte for bestandigt at slå ind. Gennem disse egne flyder foruden de særlig betydelige floder, vi før har 

nævnt, tillige også Marsares, den kongelige flod og fremfor alle Evfrat. Denne sidste deler sig i tre sejlbare arme, danner 

flere øer, kommer indbyggernes flid til hjælp med at vande markerne og gør derved disse skikkede til dyrkning af korn og 

frugttræer.(Note 172) 

Op til disse egne støder Susiana, hvor der ikke er mange byer. De mest fremragende af dem er Susa, hvor kongerne ofte 

opholder sig, Arsiana, Sele og Araka. De øvrige er små og ubetydelige. Floder løber der derimod mange af gennem landet; 

de mest betydelige af disse er Oroates, Haraks og Mosæus, der danner en mængde små søer på den smalle sandstrækning, 

som adskiller det Kaspiske Hav fra det Røde Hav. Når man så går videre til venstre, kommer man til Medien, der støder op til 

det Hyrkanske Hav. Om dette land ved vi fra historien, at det før den ældre Kyros’s regering og før Persien voksede op til en 

stormagt, var hele Asiens dronning, efter at det havde underlagt sig Assyrien, som det efter krigsretten tog i besiddelse, og 

hvis fleste egne siden blev indbefattede under fællesnavnet Atropatene. Dette folk er mere krigerisk og skrækindjagende 

end noget andet næst efter parterne, som i dette stykke er de eneste, der står over dem. Landet selv danner en firkant. 

Indbyggerne i disse egne bor over et vidtstrakt fladerum og indesluttes inden meget høje bjerge, som man balder Zagrus, 

Orontes og Jasonius (Note 173). Også de, der bor på vestsiden af det høje Koronusbjerg, har kornmarker og vingårde i 

overflod og kan glæde sig over sit lands overordentlige frugtbarhed, der endnu mere forhøjes ved floder og rige kilder. De 

grønne enge føder fortrinlige heste, hvorpå deres fornemme mænd, som gamle forfattere fortæller og jeg selv har set, 

jublende farer i slaget; disse heste kalder man de nesæiske. Denne del af Medien er lige så rig som den anden på 

velhavende stæder, landsbyer, der mere ser ud som ordentlige byer, og på indbyggere. Kort sagt, det er den frugtbareste 

egn, nogen konge kan vælge sig til opholdssted. 

I disse egne ligger også magernes frugtbare marker; om dette religiøse parti og dets videnskab vil jeg sige nogle få ord, siden 

jeg engang er kommet til at tale om dem. Magi, siger den store opdager af så mange herlige sandheder, Plato, er 

ensbetydende med det hemmelige ord makagisti, den reneste gudsdyrkelse. Denne videnskab blev allerede langt op i tiden 

udvidet af baktrianeren Zoroaster med flere af kaldæernes hemmelige lærdomme og dernæst af den vise kong Hystaspes, 

Darius’s fader. Zoroaster trængte dristig frem i Over-Indiens ubekendte egne og kom til en skovrig ørken, i hvis rolige stilhed 

de ophøjede vismænd brakmanerne levede. Af disse blev han, så vidt han kunne forstå det, undervist i de love, hvorefter 

jorden og stjernerne bevæger sig, og i den rene gudsdyrkelses skikke. Noget af det, han havde lært, meddelte han igen til 

magerne, og fra disse nedarvedes det siden til efterverdenen fra slægt til slægt tilligemed den kunst at forudsige fremtiden. 

Følgen heraf har været, at gennem mange århundreder lige til den dag i dag har det været en og den samme slægt, hvis 

medlemmer for størstedelen har viet sig til gudstjenesten. Magerne påstår også - man kan jo tro det, hvis man vil - at der i 

umindelige tider har været vedligeholdt på deres altre en ild, som er falden ned fra himlen; en liden del af denne, fortæller 

de, blev fordum båret foran Asiens konger som noget, der ville bringe dem lykke. Denne slægt havde i gamle dage kun et 

lidet antal medlemmer, og de persiske konger betjente sig udelukkende af den til besørgelse af gudstjenesten. Derfor var 

det også en synd at nærme sig til et alter eller røre ved et offerdyr, før en mager under bøn havde givet det den første 

indvielse. Siden voksede imidlertid slægten lidt efter lidt, indtil den både i virkeligheden og i navnet blev til et helt folk. De 

bor i gårde ude på landet, uden at være indesluttede af nogen mur, har ret til at bruge deres egne love og nyder som 

gudsdyrkelsens bærere stor agtelse. Syv af disse mager skal, efter hvad gamle bøger fortæller, efter Kambyses’s død have 

bemægtiget sig herredømmet over Persien, indtil de blev styrtede af Darius’s parti, han, som ved sin hests vrinsken blev 

hjulpet op på højsædet. (efter Herodot og andre forfattere var det to mager, ikke syv). 

I denne egn tilbereder man den mediske olie, hvormed man bestryger pile; når en sådan pil skydes langsomt ud fra en slap 

bue - får den raskere fart, slukkes nemlig ilden - og sætter sig fast etsteds, brænder den, så flammen næsten er umulig at 

slukke; at hælde vand på den gør den kun værre, der er intet, som hjælper, uden at kaste støv på den. Den tilberedes på 

følgende måde. Man tager almindelig olie og tilsætter den med saften af en egen slags plante, hvorpå man lader den stå i 

længere tid og stivne; derpå gør man den endnu tykkere med et slags stof, som naturen selv skaffer tilveje, og som findes i 

Persien; det ligner tyk olie og kaldes, som jeg allerede før har sagt, af de indfødte nafta. 



I disse egne ligger der flere byer spredte rundt omkring; de betydeligste af dem er Zombis, Patigran og Gazaka (Note 174). I 

rigdom og omfang udmærker sig dog mest Heraklia, Arsacia, Evropos, Kyropolis og Ekbatana, der alle ligger ved foden af det 

Jasoniske Bjerg i syromedernes land. Floder løber der også en mængde af gennem dette land. De største af dem er Koaspes, 

Gyndes, Amardus, Karinda, Kambyses og Kyrus. Den sidste er stor og anselig og havde oprindelig et andet navn, men fik sit 

nuværende af den elskelige konge Kyrus den Ældre, dengang han drog afsted for at erobre de skytiske riger, fordi den går 

lige så kækt frem, som han selv gik, og med samme uimodståelige kraft som fordum han selv baner sig vej overalt, indtil den 

falder i det Kaspiske Hav. 

Syd for disse egne ligger i vid udstrækning nærmest ved kysten det gamle Persis, rigt på bælgfrugter, vin og udmærket vand. 

Thi en mængde floder løber gennem det ud i den for nævnte Persiske Bugt; de største af dem er Batradites, Bogamanius, 

Brisoana og Bagrada. Inde i landet er byerne større; ved søkysten har man nemlig, uvist af hvad grund, ikke anlagt nogen by 

af betydning. De mest bekendte af dem er det navnkundige Persepolis, Ardea (Note 175), Obroatis og Tragonike. Af øer 

finder man kun tre der, Tabiana, Fara og Aleksandria. 

Nærmest op til Persis bor mod nord parterne, i hvis land der er meget sne og is. Den største flod, som gennemskærer disse 

egne, er Koatres; de mest fremragende byer er Ønunia, Møsia, Karaks, Apamia, Artakana og Hekatompylos, hvorfra der 

langs det Kaspiske Hav regnes at være 1400 stadier til de trange passer, man kalder de Kaspiske Porte. Alle disse egnes 

indbyggere er vilde og krigeriske, og sådan glæde har de af kampe og krige, at den mand regnes for den lykkeligste blandt 

dem, som mister sit liv i slaget. De derimod, som dør en naturlig død, bliver udskældte for vanartede, feje mennesker. Mod 

sydøst bor op imod disse egne de lykkelige arabere, der kaldes således, fordi de har overflod både på frugter og kvæg, vin 

og mange slags vellugtende urter. Store dele af deres land strækker sig til højre langs med den Persiske Bugt, hvad der giver 

dem nydelsen af alle de fordele, både land og hav kan skænke. Her findes også flere ankerpladser og rolige havne, den ene 

handelsstad ved siden af den anden, overflødig pragtfulde og skønne bosteder for deres konger, sundhedsbrønde med 

naturlig varmt vand, en mængde klare bække og floder og et sundt, middelsvarmt vejrligt, lutter ting, der må gøre det klart 

for disse mennesker, hvis de tænker sig om, at de intet kan have tilbage at ønske sig. Både inde i landet og langs med havet 

ligger flere byer og dertil også frugtbare sletter og dale; de mest fremragende af deres byer er Geapolis, Naskos, Baraba, 

Nagara, Mæfa, Tapfara og Dioskuris. Der findes også, lige ved kysten flere øer i begge de have, landet støder op til; at 

opregne dem alle, kan ikke lønne umagen, det må være nok at nævne den betydeligste af dem Organa (Note 176), hvorpå 

der skal stå et stort Serapistempel. 

Kommer man til grænserne af dette land, hæver sig det store Karmanien med sine høje fjeldtoppe. Det strækker sig lige til 

det Indiske Hav og er rigt på mark og træfrugter, men kan dog hverken i navnkundighed eller i omfang måle sig med 

Arabien. Floder er det imidlertid lige så rigt på og står heller ikke tilbage i frugtbarhed. De mest bekendte floder her er 

Sagarevs, Saganis og Hyrdriakus. Byerne er ikke talrige, men rigt forsynede med levnedsmidler og andre fornødenheder; de 

mest betydelige af dem er hovedstaden Karmana, Portospana, Aleksandria og Hermupolis. 

Længere inde i landet støder man på hyrkanerne, der bor ved havet af samme navn. Da kornet ikke vil trives i deres magre 

jord, bryder de sig lidet om agerdyrkning, men lever af vildt, hvoraf der findes en hel mængde forskellige sorter hos dem. 

Her finder man også tigre i tusindvis og flere andre udyr; de mange listige måder, hvorpå man forstår at fange disse, har jeg 

allerede før omtalt. Dog er indbyggerne ikke ganske ubekendte med ploven men tilsår enkelte dele af landet, hvor jorden er 

mere fed; ligeledes findes der på passende steder planteskoler, og mange nærer sig af søhandel. Landet har to temmelig 

bekendte floder, Oksus og Maksera; over disse kommer der undertiden pludselig svømmende tigre, som plages af sult og 

anretter den største skade. Foruden flere mindre byer har de også nogle betydelige, to ved søen, nemlig Sokanda og 

Saramanna, og inde i landet Asmurna, Sale og den mest bekendte af dem alle, Hyrkana. 

Lige overfor dette folk op imod nord skal efter sigende abierne (Note 177)have sit bosted. Dette er et fromt folkeslag, som 

forstår at hæve sig op over alle menneskelige tilskikkelser; de hører til den slags folk, hvorom Homer med temmelig 

tvivlsom berettigelse synger, at Jupiter fra Idabjerget kaster sit blik ned på dem. 



Landet nærmest op til Hyrkanien er det faldet i margianernes lod at få til bolig, og de er der næsten på alle kanter 

indesluttede af høje åser, der afspærrer dem fra havet. På grund af vandmangel findes der vistnok her mange ubeboede 

strækninger, men nogle byer har de dog; de mest bekendte af dem er Jasonion, Antiokia og Nigæa. 

Nærmest ved dem bor baktrianerne, der før i tiden var et krigerisk og mægtigt folkeslag og bestandig lå i fjendskab med 

perserne, indtil endelig disse underkastede sig alle omkringboende folk og tvang dem til at antage deres navn; men før i 

tiden havde de konger, der var en skræk selv for en mand som Arsaces. For størstedelen ligger dette land ligesom Margiana 

adskilt fra havet, men der er en frodig plantevækst; det kvæg, som her græsser på de vide sletter og bjergskråninger, har en 

ualmindelig fast og kraftig legemsbygning, hvorfor også Mitridates lod sine kameler komme fra disse egne, dengang 

romerne først gjorde bekendtskab med dette dyr under hans belejring af Kyzikus. 

Under disse baktrianere står flere folkeslag, hvoraf tokarerne er de vigtigste. Ligesom Italien vandes landet af flere floder, 

hvoraf Artamis og Zariaspes og ligeledes Okus og Dargomanes forener sig, før de i et fælles leje falder ud i den store flod 

Oksus. Der findes også i landet ved forskellige floder nogle byer, hvoraf de betydeligste er Katrakarta, Alikodra, Astakana, 

Menapia og fremfor alt Baktra (Note 178), hvoraf landet og folket har sit navn. 

Ved foden af de såkaldte Sogdiske Bjerge bor sogdianerne, gennem hvis land der løber to fuldstændig sejlbare floder, 

Araksates og Dymas, der styrter ned over åser og gennem dale, indtil de forener sig på en flad slette, hvor de danner den 

lige så lange som brede Oksiske Sø. De vigtigste byer her er Aleksandria, Kyreskata og hovedstaden Drepsa. 

Op til disse grænser det vilde folkeslag sakserne, der bor i en rå og udyrket egn, som alene kan bruges til kvægavl, og hvor 

der derfor heller ikke findes byer. Af bjerge i dette land kan mærkes Askanimia og Komedus. Langs med foden af disse og 

forbi en landsby, som man kalder stentårnet, strækker sig den vej, købmændene følger, når de fra tid til anden foretager sin 

lange rejse til sererne. 

Der, hvor de såkaldte imaviske og apuriske bjerge taber sig i skråninger, bor indenfor Persiens grænser skyterne, hvis land 

grænser op til de asiatiske sarmater og den yderste kant af halanernes land. Disse folk, der således bor i en afkrog af verden 

og så at sige har levet sig ind i ensomheden, bor meget spredt og nejer sig af gammel vane med ussel og fattig kost. Disse 

egne beboes rigtignok af flere forskellige folk, men at opregne dem anser jeg for overflødigt, da jeg har meget andet at tale 

om. Kun det kan jeg bemærke, at der blandt disse folkeslag, som på grund af deres store råhed i det hele og store er 

utilgængelige, findes der dog nogle milde og fromme mennesker, som jaksarterne og galaktofagerne, hvem Homer omtaler 

i dette vers: Glaktofager og Abier, mænd af ædleste retsind. (Note 178). 

Blandt de mange floder i dette land, som ved dets naturlige beskaffenhed enten bringes til at forene sig med andre, der er 

betydeligere, eller ledes umiddelbart ud i havet, er de bekendteste Rymnus, Jaksartes og Daikus. Af byer kender man ikke til 

flere end tre: Aspabota, Kauriana og og Saga. 

Udenfor disse to skytiske lande op imod nord ligger i en kreds en samling af meget høje bjerge, der omgiver serernes land. 

Dette der er lige så navnkundigt for sin frugtbarhed som for sin størrelse, grænser mod vest til skyterne, mod nord og øst til 

øde, snebedækkede egne, og imod syd strækker det sig lige til Indien og Ganges. Bjergene der kaldes Anniba, Auzacium, 

Asmira, Emodon og Oporokorra. Dette landskab, som på alle sider skråner nedad og falder af til en slette, og som udvider 

sig til en anselig bredde, gennemstrømmes af to berømte floder med temmelig langsomt løb, nemlig Økardes og Bautis. 

Egnenes beskaffenhed er højst vekslende, snart åbne sletter, snart jævnt skrånende bakker; landet er derfor også frugtbart 

på korn, kvæg og træfrugter. Den frugtbareste del af det beboes af forskellige folkeslag, hvoraf antropofagerne, anniberne, 

sizygerne og karderne bor op imod nord. Imod øst bor rabannerne, asmirerne og de mest navnkundige af dem alle, 

essedonerne, til hvem atagurerne og aspakarerne støder op i vest; mod syd bor bæterne på skråningerne af høje fjelde. 

Byerne er ikke mange, men til gengæld så meget større og rigere; de største af dem er Asmira, Essedon, Aspakara og Sera 

(Sera er måske Peking), allesammen prægtige og navnkundige stæder. Sererne selv lever i fred og ro og kender ikke til 

våben og kampe; fredelige og sagtmodige som de er, sætter de pris på rolighed og falder aldrig sine naboer til besvær. 

Vejrliget hos dem er middelvarmt, behageligtog sundt, himlen er bestandig klar, vindene milde og forfriskende. På 



mangfoldige steder findes åbne skove, på hvis træer der vokser frugter, som de bearbejder ved gentagen udvanding, 

ligesom garverne sine huder; af disse våde, uldagtige trævler spinder de så den fineste tråd, hvoraf de væver det tøj, der 

kaldes serikum (silke), og som før i tiden kun brugtes af de fornemme, men som nu bliver båret af alle uden forskel, lige ned 

til de laveste. For øvrigt lever disse serere overordentlig tarvelig og fredsommelig og skyr al omgang med andre folkeslag. 

Når fremmede kommer over floden for at købe tråd eller andet, bliver de udlagte varer blot værdsatte efter øjemål, uden at 

der siges et eneste ord; ligeledes er de så afholdende, at de leverer deres produkter fra sig uden til gengæld at skaffe sig 

nogen af udlandets varer. 

Efter sererne kommer man til arianerne, der bor mod nord. Gennem deres land strømmer en sejlbar flod ved navn Arias 

(Note 180), der danner en stor sø af samme navn. Dette Arien har en mængde byer, hvoraf de mest navnkundige er Vitaksa, 

Sarmatina, Sotira, Nisibis og Aleksandria, hvorfra sejladsen til det Kaspiske Hav er 1500 stadier lang. (arianerne i det 

nuværende Korassan omkring Herat, grænser altså ikke op til sererne). 

Nærmest op til dem støder paropanisaderne, som mod øst har inderne foran sig, imod vest Kaukasus; de bor ligeledes på 

fjeldskråninger. Den største flod i dette land er Ortogordomaris, der udspringer i Baktrien. Det har også nogle byer, hvoraf 

de mest navnkundige er Gazaka, Naulibus og Ortospana. Fra den sidste kan man sejle langs flodbredderne lige til Mediens 

grænser, nær op til de Kaspiske Porte; denne sejlads er 2,200 stadier lang. 

Med paropanisadernes land hænger Drangiana sammen ved en række høje. Gennem dette land går floden Arabius, der har 

sit navn af, at den udspringer hos araberne. Foruden andre byer udmærker sig især de to Proftasia og Ariaspe som rige og 

navnkundige stæder. 

Næst efter disse støder man lige overfor på Arakosia, der imod øst grænser op til Indien. Gennem dette land går en biflod af 

den store Indus, der har givet disse egne deres navn; bifloden er imidlertid langt mindre end hovedfloden, men vander dog 

landet rigelig og danner tillige en indsø ved navn Arakotoskrene. Også her findes der byer, foruden en del ubetydelige 

fornemmelig Aleksandria, Arbaka og Koaspa. 

Yderst i Persien ligger Gedrosia, som mod øst grænser op til Indien og foruden flere mindre floder fornemmelig har floden 

Arabius at takke for sin frugtbarhed. Her ophører de Arbitanske Bjerge, ved hvis fod der udspringer flere floder, hvis vande 

såvel som navne opsluges af den langt større Indusflod. Nogle øer findes der her, og af byerne regner man Sedratira og 

Gynækon Limen for de betydeligste. 

At beregne i enkelthederne hele udstrækningen af kysten langs Persien ville føre mig for langt bort fra mit emne. Det får 

være nok at sige, at bredden fra de Kaspiske Bjerge i nord (De Kaspispe Bjerge: mellem Armenien og Medien, nu Siah-Koli) 

indtil de før nævnte passer har en udstrækning af 9,000 stadier, medens den mod syd fra Nilflodens mundinger til det sted, 

hvor Karmanien begynder, beløber sig til 14,000 stadier. 

Blandt sådan en mangfoldighed af indbyrdes afvigende folkeslag må folkekarakteren være ligeså forskellig som egnene. Når 

jeg da i sin almindelighed skal give en skildring af disse folks legemlige udseende, så er de fornemme blandt dem næsten 

alle smækre af vækst, med sortagtig eller bleggul ansigtsfarve, med øjne så barske som på en buk, med øjenbryn, der 

hvælver sig i en halvkreds og går sammen, med sirligt skæg og langt, strittende hår; allesammen uden forskel optræder 

bestandig omgjordede med sværd, selv ved gæstebud og på festdage. Denne skik fandtes også bos de gamle grækere, men 

skal, efter hvad den store forfatter Tukydides fortæller, først være blevet afskaffet hos atenienserne. Deres elskov går hos 

de fleste over til udsvævelse, så de næppe nok kan nøje sig med en stor mængde friller, drengeelskov kender de ikke, og alt 

efter deres midler tager enhver sig flere eller færre hustruer. Elskoven sløves derfor også snart hos dem, da den deler sig på 

så mange. Pragtfulde gæstebud, overdåd og fremfor alt umåde lighed i drik skyr de som pesten. Heller ikke har de med 

undtagelse af kongen bestemte måltider, maven er her enhvers ur, når den minder dem, spiser de, hvad der netop er for 

hånden, og ikke falder det nogen ind, når han er blevet mæt, at stoppe sig med overflødig mad. Det er ganske mærkeligt, 

hvilken selvbeherskelse og forsigtighed de viser; midt i et fjendtligt land kan de gå gennem haver og vingårde uden hverken 

at attrå eller røre ved noget; de er nemlig bange for gift og hemmelige kunster. Heller ikke vil man lettelig kunne få se en 



perser stå og lade sit vand eller gå afsides på naturens vegne; så omhyggelig iagttager de disse og andre ærbarhedens 

regler. Derimod har de så opkiltrede og løse klæder og har en så skødesløs, vuggende gang, at man skulle anse dem for 

kvindeagtige, hvis man ikke vidste de var sådanne kække krigere; imidlertid er de mere listige end tapre og kun frygtelige på 

langt hold. Tomme ord har de overflod på og en snakkesalighed, som går over alle grænser; de er stortalende og besværlige 

lige til modbydelighed, fulde af trusler både i modgang og medgang, snue, stolte og så grusomme, at de hævder sig ret over 

liv og død overfor deres trælle og lave almuefolk. Levende mennesker kan de trække huden af enten delvis eller helt, og 

tjeneren, der opvarter dem og står hos dem ved bordet, får ikke lov til at gabe, tale eller spytte; i den grad er alle læber 

lukkede, når de ligger på deres hynder. Deres love er frygtelig strenge; fremfor alt er de hårde, der er rettede mod 

utaknemlige og rømningsmænd; andre er ligefrem afskyelige, idet en eneste mands brøde styrter alle hans slægtninge i 

ulykke. Til dommere tager de kun erfarne og retskafne folk, der ikke trænger til andres råd, hvorfor de også ler ad vor skik 

stundom at stille veltalende og retskyndige folk bag ryggen på uvidende dommere (At stille: øvrighedspersonerne var ofte 

så ubekendte med sine embedspligter, særlig som dommere, at de ved siden af sig måtte have lovkyndige mænd, der kunne 

klare sagerne for dem). Derimod er fortællingen om, at når en dommer bliver dømt for uretfærdighed, må hans eftermand 

sidde på hans afflåede hud, enten en opdigtelse fra gamle dage, eller har det nogensinde været i brug, er det ialfald nu 

afskaffet. Deres hærordning, deres mandstugt, deres stadige øvelser, deres bevæbning, som vi så ofte har skælvet for, gør 

dem frygtelige selv for meget store hære; fornemmelig sætter de deres lid til deres tapre rytteri, der består af alle de 

adelige og fornemme. Fodfolkene har til bedækning blot et skjold, der ligner mirmillonernes, og må stå til rytternes tjeneste 

som opvartere. Disse folk følger bestandig efter hæren, er på den måde så at sige dømte til evig trældom og bliver aldrig 

understøttede med sold eller gaver. Så mange folkeslag, som dette folk end har undertvunget, ville det dog uden tvivl, så 

tappert som det er og så hærdet mod alle krigens besværligheder, have gjort sig til herre over mange flere, hvis det ikke 

stadig var plaget af indre og ydre krige. I deres klædedragt ynder de mest livlige, brogede farver; uagtet deres overklædning 

står åben til begge sider og således giver vinden frit spillerum, kan man dog ikke se et eneste ubedækket sted på dem lige 

fra hovedet til fødderne. Brugen af gyldne armbånd og halskæder, ædelstene og fornemmelig perler, hvorpå de har 

overflod, har de først vænnet sig til efter Lydiens og Krøsus’s undertvingelse. 

Til slutning vil jeg tilføje nogle få ord om, hvorledes ledes disse stene [perlerne] kommer frem. Perler findes hos inderne og 

perserne i stærke hvide muslingskaller, og avles på en vis bestemt tid af året ved blanding med duggen. Muslingerne længes 

nemlig på den tid efter en slags parring og indsuger derfor i måneskin den våde dug ved at åbne skallerne en smule. Heraf 

bliver de svangre og sætter nu to eller tre perler, stundom også en enkelt, men som da er større; en sådan kaldes unio 

(Unio: betyder enhed), netop fordi den er enkelt. At disse fostre avles øg næres mere ved indvirkning af luften end ved 

næring fra søen, viser sig deraf, at når muslingerne indsuger morgenduggen, bliver perlerne klare og runde, medens 

derimod aftenduggen gør dem kantede, rødagtige og stundom plettede. Deres størrelse afhænger af beskaffenheden af de 

safter, de indsuger. Ofte lukker de sig af frygt for lynilden og sætter da ingen perler, eller også bliver disse ufuldkomne og 

får som misfostre ikke den tilbørlige hårdhed. At disse perler er så vanskelige og farlige at få fat på og står i sådan høj pris, 

kommer efter nogles formodning deraf, at disse muslinger skyr de strandbredder, hvor der er livlig færdsel, og søger hen til 

afsides skær, hvor sælhundene har deres smuthuller. At forøvrigt denne slags ædle sten også fremkommer og samles i 

bugterne ved det Brittanniske Hav, er mig ikke ubekendt; de bliver imidlertid ikke skattet så højt som de østerlandske. 

Fire og tyvende bog. 

1. Julianus marcherer med sin hær ind i Assyrien og indtager og opbrænder fæstningen Anatan ved Evfrat - 2. Julianus 

angriber forskellige fæstninger og byer, opbrænder dem, han finder forladte, erobrer Pirisabora og stikker den i brand -3. 

Julianus lover soldaterne en belønning for deres tapperhed; de synes, gaven er for liden og bliver forbitrede. Han beroliger 

dem ved en tale - 4. Byen Majozamalka erobres og ødelægges af romerne - 5. romerne indtager og opbrænder en anden 

stærk fæstning - 6. I en kamp med perserne mister disse 2500 mand, romerne næppe 70; Julianus belønner dem, som har 

udmærket sig - 7. Julianus opgiver belejringen af Ktesifon, brænder i overmod sine skibe og drager bort fra Evfrat - 8. 

Julianus må, omringet af vanskeligheder på alle kanter, beslutte sig til at vende tilbage gennem Korduene – år 363. 

*** 



1. Efter at have forsikret sig om sin hærs gode vilje, siden den med så enstemmig iver kaldte guderne til vidne på, at en 

sådan dygtig hærfører måtte være uovervindelig, troede Julianus uden tøven at burde skride til udførelsen af sit 

forehavende. Han lod derfor soldaterne vække op af nattesøvnen og trompeterne give tegn til afmarch, og efter at have 

forsynet sig med alt, som tiltrængtes i en så farlig krig, rykkede han allerede tidlig om morgenen indover Assyriens grænser, 

red fuld af mod foran rækkerne og opflammede ved sit eksempel alle til at kappes med ham i tapperhed. Da han ved 

erfaring og egen eftertanke havde udviklet sig til en forsigtig hærfører, drog han i begyndelsen afsted med hæren i fuld 

slagorden, af frygt for i disse ukendte egne at falde i noget hemmeligt baghold. I forvejen lod han 1,500 letvæbnede ryttere 

ride i kort afstand fra hinanden; på begge flankerne og ligeledes foran fronten rykkede disse forsigtig frem og passede på, at 

der ikke skete noget pludseligt angreb. Selv tog han kommandoen over fodfolkenes centrum, kærnen af hele hans hær; til 

højre lod han nogle legioner under Nevitta drage langs floden Evfrats bredder; den venstre fløj gav han til Arinteus og 

Ormizda med den befaling, at de skulle drage frem i sluttede rækker over de flade, muldede marker. De bagerste afdelinger 

anførte Dagalaifus og Viktor, og endelig sluttede hærføreren i Osdruene, Sekundinus, hele hærtoget. (Osdrueno: 

landstrækning i Mesopotamien). For dernæst at indbilde fjenderne, hvis de på nogen kant ville gøre angreb eller fra det 

fjerne udspejde hans bevægelser, at han havde større styrke, end virkelig var tilfældet, udvidede han både rytternes og 

fodfolkenes rækker, så at der var næsten 10 mil til de bagerste rækker fra de forreste mærkesmænd. ( 10 mil: Den romerske 

mil var omtrent en femtedel af en geografisk mil). Den samme list brugte også, efter hvad der fortælles, ofte kong Pyrrus i 

Epirus, der tillige ypperlig forstod at vælge sig bekvemme steder til lejr og med flid dels udvide, dels sammentrænge sine 

tropper, så de tog sig ud som mange eller få, alt eftersom det trængtes. 

Oppakningen, trosknægtene, det ikke stridende tjenerskab og bagagen af alle slags lod han i fuld orden rykke frem mellem 

begge fløjene for at sikre dem mod et pludseligt overfald, som er noget så almindeligt. Flåden måtte, uagtet den i den 

bugtede flod hvert øjeblik stødte på krumninger, indrette sig således, at den hverken blev tilbage eller løb foran hæren. 

Efter at vi på denne måde havde marcheret i to dage, kom vi til den øde by Dura ved bredden af floden. Her traf vi hele 

hjorder af hjorte, som vore folk dels fældede med pile, dels slog til jorden med svære årer, så nu kunne alle spise sig mætte 

på kød; dyret er imidlertid vant til hurtig svømning, og størsteparten slap derfor bort over floden, hvorfra de i ustandseligt 

løb ilede til deres sædvanlige udørkener. 

Derfra marcherede vi videre fire dage i små dagsrejser. Ved aftenens frembrud fik hærføreren Lucillianus af kejseren 

befaling til at indskibe sig med tusind mand uden oppakning og drage afsted for at storme fæstningen Anatan, der som 

mange andre omskylles af Evfrat. Skibene indtog, som de havde fået ordre til, en sådan stilling, at de indesluttede øen, og 

den tågede nat begunstigede det hemmelige foretagende. Men næppe var det endnu blevet fuld dag, før en mand, som 

kom ned til floden for at hente vand, ved det pludselige syn af fjenderne opløftede et hylende skrig og vakte ved den larm, 

han gjorde, fæstningens besætning, som straks greb til våben. Kejseren havde imidlertid fra en høj varde undersøgt egnen 

for at finde et passende sted til lejr og kom nu så hurtig som muligt under bedækning af to skibe over floden, fulgt af en hel 

mængde fartøjer, som havde belejringsmaskiner inde. Da han imidlertid nærmede sig til murene, så han, at kampen ikke 

ville kunne løbe af uden mange farer; han søgte derfor snart ved milde overtalelser, snart ved strenge trusler at bevæge 

forsvarerne til overgivelse. Disse bad om at måtte få en samtale med Ormizda, og ved hans løfter og edelige forsikringer lod 

de sig bevæge til at nære de bedste forventninger om romernes mildhed. Endelig kom de da med en bekranset okse foran 

sig, hvad der hos dem er et tegn på, at de tager imod fred, med ydmyge miner ned fra fæstningen. Denne blev straks helt og 

holdent stukket i brand og dens befalingsmand Pusæus, senere hærfører i Ægypten, blev ansat som tribun ved vor hær. De 

øvrige blev med deres familier og sine ejendele under en meget menneskelig behandling førte over til byen Kalkis i Syrien. 

Blandt disse var en soldat, som efter sin egen fortælling i sin tidligste ungdom havde været med på det togt, som 

Maksimianus (Maksimianus var kejser fra 285-305 og fra 307-310 e. kr.) gjorde ind i Persien, men han var ladt syg tilbage i 

disse egne; senere havde han efter landets skik taget flere hustruer til ægte og gik nu som en krumbøjet olding blandt en 

talrig skare efterkommere, jublende over sine landsmænds ankomst; det var fornemmelig ham, det skyldtes, at fæstningen 

havde overgivet sig. Han blev ført til vor lejr og kaldte flere til vidne på, at han forlængst både havde anet og forudsagt, at 

han, skønt næsten hundrede år gammel, dog endnu ville komme til at blive jordfæstet på romersk grund. Kort efter bragte 



de saraceniske lette tropper til kejserens store glæde nogle fjendtlige fanger og blev sendt bort igen med belønninger, for at 

de skulle fortsætte, hvad de så godt havde begyndt. 

Den næste dag indtraf der derimod en hændelse, som var alt andet end heldig. Der rejste sig nemlig en heftig storm, 

ledsaget af flere hvirvelvinde, som i den grad ødelagde alt, hvad der havde nogen bedækning over sig, at en mængde telte 

sønderreves; flere soldater, som på grund af vindens voldsomhed ikke var i stand til at holde sig på benene, styrtede 

overende på ryggen eller ansigtet. Ikke mindre farlig var en anden hændelse samme dag. Floden gik over sine bredder, så 

nogle lastskibe sank; årsagen var, at nogle murede sluser brast, som man havde anlagt til at lade vandet løbe til og fra, alt 

eftersom det trængtes til markenes vanding. Om dette tilfælde skyldtes fjendernes list eller strømmens magt, lod sig ikke 

afgøre. 

Indtagelsen og opbrændingen af den første fjendtlige by, ligesom også oversendelsen af de første fjendtlige fanger havde 

hævet hærens håb og tillid; alle forenede nu deres stemmer til en lovprisning af kejseren og var overbeviste om, at himlen 

også for fremtiden ville beskytte dem. 

Havde man i disse ukendte egne al grund til at vogte sig for fjendtlige baghold, så var denne forsigtighed dobbelt nødvendig 

overfor et så listigt folkeslag og deres mangfoldige drillerier. Derfor var kejseren, ledsaget af lette tropper uden oppakning, 

overalt på færde, snart foran hæren, snart i bagtroppen, for at ikke nogen hemmelig fælde skulle undgå hans 

opmærksomhed, undersøgte alle mørke krat og alle hulveje og holdt på sine lange strejftog de mere udskejende af sine 

soldater tilbage enten ved den vennesælhed, der var ham så ejendommelig, eller ved trusler De fjendtlige marker, der stod 

rige på alskens afgrøde, lod han tilligemed sæden og hytterne først opbrænde da, når enhver soldat rigelig havde forsynet 

sig med hvad han behøvede. På denne måde tilføjedes fjenderne en større skade, end de selv vidste af. Thi soldaterne 

syntes bedst om at bruge det, de med egen hånd havde erhvervet sig; de mente, de ved deres tapperhed havde åbnet sig 

nye kornforråd og glædede sig over, at de havde alt, hvad de trængte til, i en sådan overflod, at de kunne spare de forråd, 

som fandtes på skibene. Kun en eneste drukken soldat var ubesindig nok til uden nogen foranledning at gå over på den 

anden bred, hvor han i vort påsyn blev fanget og dræbt af fjenderne. 

2. Efter disse begivenheder kom vi til en fæstning ved navn Tiluta, der ligger midt i floden på en umådelig høj klippe og er så 

stærkt befæstet af naturen, som om det var menneskehånden, der med flid havde indrettet den således. Med venlige ord, 

som rimeligt kunne være, søgte man at få dens indbyggere til at overgive sig, da en så stejl klippe måtte gøre ethvert angreb 

med væbnet hånd unyttigt; men de erklærede, at en overgivelse nu var aldeles ubetimelig. Imidlertid lod de sig dog forlyde 

med, at når romerne på deres togt videre frem havde gjort sig til herrer over de indre dele af landet, skulle de gå over til 

sejrherrerne, da de i det hele fulgte den magt i landet, som var ovenpå. Da vi derpå sejlede forbi deres mure, så de med 

agtelse, men roligt og ubevægelig på vore skibe. Vi drog forbi denne fæstning og kom til en anden ved navn Akajakala, der 

på alle kanter omgives af floden og ligger på en stejl højde. Også her blev vi afviste med et lignende svar og drog så videre. 

Dagen efter traf vi på en ny fæstning, som imidlertid på grund af sine svage mure var forladt af besætningen; vi stak den i 

brand og drog videre. 

De to næste dage tilbagelagde vi to hundrede stadier og kom til et sted ved navn Baraksmalka. Her gik vi over floden og 

rykkede løs på byen Diakira, der lå syv tusind skridt borte; dens indbyggere var flygtede, men korn og skinnende hvidt salt 

fandt vi i mængde og ligeledes et tempel oppe på et højt fjeld. Byen blev stukket i brand, de få kvinder, som lod sig se, blev 

nedhugne, og efter at vi derpå havde sat over den sprudlende begkilde, bemægtigede vi os byen Ozogardana, som 

indbyggerne ligeledes havde forladt af frygt for hærens ankomst. I denne by fandtes et af kejser Trajanus’s tribunaler (Note 

181). Efter at vi også havde stukket denne stad i brand, fik vi to dage til at hvile os i. Henimod slutningen af den nat, som 

fulgte på den anden dag, havde surenaen, den højeste embedsmand hos perserne næst kongen, og maleken Podosakes, de 

assanitiske saraceners stammehøvding, en berygtet røver, der længe havde strejfet om på vore grænser og begået alle slags 

grusomheder, lagt et baghold for Ormizda, som de, uvist hvorledes, havde fået at vide skulle ud at spejde. Men deres forsøg 

blev til intet, da det var umuligt at vade over floden, som her var smal og med stejle bredder. Straks lyset brød frem, fik vi 

øje på fjenderne og så nu for første gang deres strålende hjælme og stærke, frygtelige panser. Vore soldater gik imidlertid i 



et raskt angreb tappert løs på dem. Rigtignok spændte de deres bue med kraftig hånd, og de blinkende pile forekom 

romerne frygtelige nok; men forbitrelsen øgede deres tapperhed, og dækkede af deres tæt sammensluttede skjolde gjorde 

de det umuligt for fjenderne at benytte sig af deres buer. Opmuntrede ved denne sin første sejr kom soldaterne til 

landsbyen Maceprakta, hvori man fandt de halvt ødelagte levninger af de mure, som i gamle dage skal være blevet opførte 

over en lang strækning for at sikre Assyrien mod fjendtlige indfald. Her deler floden sig; den ene arm går med stærk strøm 

ind i de indre babyloniske egne, hvor den forsynede markerne og de byer, der ligger ved dens bredder, med vand; den 

anden, der bærer navnet Naarmalka, som oversat betyder kongernes flod, løber forbi Ktesifon. Ved dens begyndelse står et 

højt tårn, der ligner Farus (Farus: fyrtårnet ved Aleksandria i Ægypten). Denne arm satte hele fodfolket over på omhyggelig 

anbragte skibsbroer. Rytterne derimod svømmede tillige med troshestene fuldt væbnede over floden på et sted, hvor 

krumninger i dens løb gjorde hvirvlerne mindre farlige. Nogle af dem blev pludselig angrebne af en mængde fjendtlige 

kastespyd, men en afdeling hjælpetropper, som var meget let til bens, kom dem til undsætning, trængte ind på de flygtende 

fjender og huggede dem ned som rovfugle, der slår kløerne i sit bytte. 

Efter denne nye berømmelige dåd kom man til den store folkerige by Pirisabora, der på alle kanter er omgivet af vand. Efter 

at kejseren havde undersøgt dens mure og beliggenhed, gjorde han alle forberedelser til en belejring, i håb om blot med 

skræmsler at skulle få indbyggerne fra at tænke på noget forsvar. Men uagtet der blev holdt flere samtaler med dem, lod 

dog ikke en eneste sig påvirke hverken ved løfter eller trusler; man skred da til belejringen, murene blev omringede med en 

tredobbelt række soldater, og man kæmpede den første dag mod hinanden med skyde- og kastevåben lige til begyndelsen 

af natten. De belejrede, der var lige så modige som kraftige folk, udspændte på alle kanter hen over brystværnene slapt 

nedhængende gedehårs tæpper, for at svække skytsets virkning, og dækkede af deres stærke skjolde, der var fast flettede 

af vidjer og dækkede med et tykt lag af rå huder, gjorde de tapper modstand. De så ud, som om de helt og holdent var af 

jern; thi deres panser af jernblik sluttede sig nøjagtig til lemmerne og dannede et sikkert værn, som dækkede dem fra hoved 

til fod. Flere gange bad de indstændig om at få tale med Ormizda, deres landsmand og fyrste; men når han så kom hen til 

dem, foer de løs på ham med skældsord og bebrejdelser og kaldte ham en forræder og overløber. Med disse tidsspildende 

drillerier gik størstedelen af dagen hen; men så snart det blev mørkt, blev der ført mange forskellige maskiner frem, og man 

gjorde nu forberedelser til at udfylde de dybe grave. Så snart de belejrede straks ved daggry havde set dette, hvortil også 

kom at stormbukkens kraftige stød ødelagde et hjørnetårn, forlod de byens dobbelte mure og tog deres tilflugt til en med 

denne sammenhængende borg. Denne lå oppe på den smalle overflade af et stejlt bjerg, som i midten hævede sig højt i 

vejret og med sine runde sider mindede om et argolisk skjold (Argolisk skjold: kredsrundt, med en fremstående spids i 

midten), undtagen for så vidt som dens kredsrunde skikkelse afbrødes på nordsiden ved nogle klipper, der gik brat ned i 

floden Evfrat; men derved blev det hele kun så meget bedre sikret, fordi disse klipper var forsynede med høje tinder, der 

var opførte af jordbeg og teglsten, som bekendt det fasteste bygningsstof, der gives. Soldaterne blev kun så meget mere 

rasende over at se den by, de havde erobret, blottet for folk og begyndte en hidsig kamp med bymændene på borgen, der 

slyngede mange forskellige slags kastevåben mod dem. Vore katapulter og ballister var nu rigtignok til stor plage for de 

belejrede, men til gengæld opstillede de oppe på højden svære, kraftige buer, hvis krumme, på begge sider fremstående 

horn kun med vanskelighed kunne spændes, men så behøvede de også blot et tryk af fingeren for at udslynge jernbeslagne 

pile med sådan kraft, at de sårede til døden alle, som de ramte. Tillige kæmpede man på begge sider med en hel regn af 

sten, som kastedes med hænderne, men alt dette kunne ikke bringe vægtskålen til at synke, og efter en hidsig kamp, der 

uafbrudt havde varet fra lysets frembrud til nattens begyndelse, gik man fra hinanden med uafgjort sag. Dagen efter 

begyndte da påny den voldsomste kamp, mange folk faldt på begge sider, og så ligelig var kræfterne fordelte, at ingen af 

parterne kunne få overvægten. Desto mere ivrig blev kejseren under dette mandetab på begge sider efter at vove det 

yderste. Omringet af en kileformig opstillet skare og ved tæt sluttede skjolde sikret mod pileskuddene, trængte han tillige 

med nogle kraftige ledsagere i raskt løb hen til den fjendtlige port, der var beslået med tykke jernplader. Og uagtet der til 

fare for hans liv regnede ned over ham klippestykker og slyngestene og andre kastevåben, råbte han dog forbitret den ene 

gang efter den anden på sine folk, at de skulle sprænge portfløjene og bane sig vej ind i byen, og ikke veg han, førend han 

alt så, han måtte begraves under hele den masse skudvåben, som kastedes ned på ham. Alligevel slap han bort med alle 

sine ledsagere; kun nogle få var let sårede, og han selv var aldeles uskadt, men skamrødme bedækkede hans kinder. Han 

havde nemlig læst om, hvorledes Scipio Æmilianus tillige med historieskriveren Polybius fra Megalopolis i Arkadien og 



tredive soldater i et lignende angreb havde sprængt en port i Kartago. Denne pålidelige beretning af de gamle forfattere 

forringer imidlertid ikke i mindste måde Julianus’s heltedåd i vore dage. Thi det var dækket af et stormtag af sten, at 

Æmilianus rykkede hen til porten; under dette stod han sikkert og i skjul, og netop som fjenderne havde opdaget storm 

taget, trængte han ind i den for forsvarere blottede by (blottede: de havde nemlig trukket sig tilbage til borgen), medens 

Julianus derimod angreb et åbent sted, hvor kun klippestykkerne og kastespyddene, hvis mængde fordunklede himlen, med 

nød og næppe formåede at drive ham bort. 

Alle tidligere angreb havde været foretagne ilsomt og uden orden, da det ville have været alt for besværligt at opføre 

stormtage og dæmninger nu, da man havde andre, vigtigere ting at gøre. Julianus befalede derfor i al hast at få istand en af 

den slags maskiner, der kaldes helepolis, ved hvis hjælp kong Demetrius, som ovenfor sagt, indtog flere byer og skaffede sig 

tilnavnet poliorketes. Denne uhyre maskine, der snart truede med at rage op over de højeste tårntinder, drog de belejredes 

hele opmærksomhed på sig; de forstod, at belejrerne var fast bestemte på at holde ud til enden, og begyndte derfor 

pludselig at bede for sig, spredte sig omkring på tårnene og murtinderne, gav med udstrakte hænder tilkende, at de var 

villige til at overgive sig, og bad om liv og nåde. Da de derpå så, at arbejdet på belejringsværkerne hørte op, og at 

skansegravningen blev indstillet, opfattede de dette som et sikkert tegn på fred og bad om at måtte få lejlighed til en 

samtale med Ormizda. Dette blev dem indrømmet, og befalingsmanden for besætningen, Mamersides, blev hejst ned med 

et tov og ført til kejseren, der på hans bøn sikrede ham og hans folk liv og strafløshed og tillod ham at vende tilbage til 

fæstningen. Næppe havde han her fortalt udfaldet af sin udsendelse, før alle indbyggerne, mænd og kvinder, fulde af glæde 

over, at det var gået, som de ønskede, med de højtideligste eder bekræftede freden; portene blev derpå åbnede, og de gik 

alle ud under det råb, at en så stor og mild kejser havde åbenbaret sig for dem som deres hjælpende skytsånd. 

Tallet på dem, der overgav sig, beløb sig til 2,500 mand. Hele den øvrige mængde havde nemlig i forvejen af frygt for en 

belejring sat over floden på små både og var draget bort. I borgen fandt man en stor mængde våben og fødemidler, hvoraf 

sejrherrerne forsynede sig med det, de trængte til; resten brændte de med samt byen. 

3. Den følgende dag fik kejseren, netop som han i god ro sad og spiste, den ubehagelige efterretning, at den persiske 

hærfører Surena uformodet havde overfaldet tre afdelinger af vore forposter, havde dræbt nogle få mænd, hvoriblandt en 

tribun, og erobret en fane. Han blev heftig forbitret over dette, ilede straks afsted med en skare væbnede mænd så hurtig, 

at han kunne være sikker på et heldigt udfald, og slog de omstrejfende fjender fulde af forfærdelse tilbage. De to tribuner, 

der endnu var i live, afsatte han som feje, uvirksomme folk, og af de soldater, der havde flygtet, lod han efter de gamle love 

hver tiende mand tage ud ved lodkastning og henrette. 

Efter at byen, som før fortalt, var stukket i brand, steg kejseren op på en forhøjning, der var blevet rejst, lod hæren kalde 

sammen og bragte den sin tak; han opmuntrede den dernæst til i fremtiden at vedblive på samme måde og lovede hver 

mand hundrede sølvpenge (hundrede sølvpenge er omtrent 50 kroner). Men da han mærkede, at de forbitrede over en så 

liden sum begyndte at blive urolige, gav han med alvorlig mine sin uvilje tilkende i følgende ord: "Se, her står foran eder 

perserne, som har alting i overflod; dette folks rigdomme kan gå over på eder, hvis vi forbinder tapperhed med 

endrægtighed. Fra uhyre rigdomme er langt om længe den romerske stat, tro I mig, sunket ned til stor fattigdom, og skylden 

er deres, som for at forøge sine rigdomme, viste kejserne (Note 182), hvorledes de med guld skulle købe sig fred af 

barbarerne. Udtømt er skatkamret, affolket er byerne, hærgede er provinserne; jeg selv har lige så lidt formue som 

slægtningene, så fornem min byrd end er, er dog min eneste rigdom et frygtløst hjerte. Den hærfører, der sætter sit højeste 

gode i sin ånds uddannelse, behøver da heller ikke at skamme sig for at tilstå en hæderlig fattigdom. Også fabricierne var jo 

fattige på formue, men de ledede dog de farligste krige, og helteæren var al deres rigdom. Alt hvad I ønsker, kan rigelig blive 

eder til del, hvis I er uden frygt og lader eder lede af guddommen og af mig, der altid har vist så megen forsigtighed, som er 

mulig for mennesker, og opfører eder med beskedenhed. Men hvis I er opsætsige og fornyer de gamle skændige opstande, 

nu, så kan jeg ikke hindre det, men som det sømmer sig en kejser, vil jeg, om jeg end bliver forladt af alle, efter et sådant 

dådfuldt liv, som jeg har ført, dø stående, uden at bryde mig om et liv, som jo en liden feber kan berøve mig. Eller også vil 

jeg i det mindste nedlægge min kejserværdighed; thi aldrig har jeg levet således, at jeg jo med lethed kan trække mig tilbage 



til privatlivet når det skal være. Og det er min stolthed og min glæde, at vi har blandt os de mest udmærkede hærførere, 

mestre i alt, hvad der tilhører krigskunsten». 

Ved denne beskedne tale af kejseren, der i medgang og modgang altid forstod at bevare ligevægten, lod soldaterne sig for 

øjeblikket formilde, fik i forventningen om bedre tider atter tillid til sig selv og lovede, at de skulle vise sig hørige og lydige; 

enstemmig hævede de hans storhed og ædle tænkemåde til skyerne, hvad man, når det kommer med sandhed og fra 

hjertet, plejer at lægge for dagen ved sagte at slå på skjoldene. Derpå drog de tilbage til deres telte og vederkvægede sig 

der med mad, så god man for øjeblikket havde den, og med nattehvile. Det var også en opmuntring for hæren, at Julianus 

aldrig svor ved det, der var ham dyrebart, men altid ved det store værk, han stod i begreb med at foretage. »Så sandt jeg 

sender perserne under åget», plejede han sige, »så sandt jeg igen rejser det sunkne Romerrige» - på samme måde som 

Trajanus fordum skal have plejet at bekræfte sine ord med sådanne eder som: »Så sandt jeg vil se Dacien (Dacien: Moldau, 

Valakiet og Sibenbyrgen, der blev erobret af Trajan) gjort til provins, så sandt jeg går over Hister (Donau) og Evfrat», eller 

lignende. 

Efter en march på 14,000 skridt kom vi til et sted, hvor man havde gjort markerne frugtbare ved hjælp af en mængde 

vandledninger, hvis sluser imidlertid perserne, der i forvejen havde fået efterretning om vor march, havde åbnet og derved 

sat alting i vid udstrækning under vand. Da vi altså overalt stødte på stående vand, lod kejseren den næste dag soldaterne 

hvile ud, men selv gik han i forvejen, lod en mængde små broer sammensætte af blærer, læderskibe og skårne 

palmeplanker; ved hjælp af disse broer førte han hæren over, dog ikke uden vanskelighed. 

I disse egne er der flere marker tilplantede med vinstokke og forskellige slags frugttræer; ligeledes vokser her en mængde 

palmetræer, der strækker sig hen over store vidder lige til Mesene og havet, ret som en eneste mægtig skov. Ved hvert 

skridt man tager, støder man på afbrukkede palmegrene og vinranker, af hvis frugter man presser honning og vin i overflod. 

Om palmetræerne fortæller man, at de parre sig, og at man med lethed kan skelne mellem deres to forskellige køn. Der 

tilføjes også, at de kvindelige træer bliver drægtige, når man bestryger dem med de mandliges sæd, og ligeledes fortæller 

man, at de gensidig elsker hinanden, hvad der viser sig deraf, at de bukker sig vekselvis til hverandre, så selv ikke den 

stærkeste vind kan få dem til at vende sig fra hinanden. Hvis man ikke, som man ellers altid plejer at gøre, bestryger et 

kvindeligt træ med sæden af et mandligt, kommer der vanskabninger frem, og frugterne når ikke til modenhed. Og hvis man 

ikke ved, hvad det er for et mandligt træ, et kvindeligt er forelsket i, bestryger man det sidstes stamme, hvis vellugt da 

ganske naturlig har en befrugtende kraft på et andet kvindeligt træ. Af alt dette tror man at kunne slutte sig til en slags 

parring. 

Mættet med frugten af dette træ kom hæren forbi flere øer; og hvor man før havde frygtet for mangel, der måtte man nu 

mest vogte sig for overmættelse. Flere gange blev hæren overfaldet fra hemmelige baghold af fjendtlige bueskytter, men 

lod ikke angrebene uhævnede og kom endelig i nærheden af det sted, hvor Evfrats hovedstrøm deler sig i en mangfoldighed 

af mindre arme. 

4. I denne egn traf vi på en by, som på grund af sine lave mure var forladt af sine jødiske indbyggere (i disse egne var der en 

mængde jødiske plantestæder. Endnu kan man finde mange jøder der i egnen); i sin forbitrelse stak soldaterne ild på den. 

Derpå drog kejseren videre, glad over den guddommelige bistand, han mente fulgte ham. Ved sin ankomst til den store 

stærkt befæstede by Majozamalka lod han hæren slå sig ned i telte og tog omhyggelige forholdsregler mod at lejren 

pludselig skulle overfaldes af det persiske rytteri, hvis tapperhed alle folkeslag har den største skræk for, når kampen står på 

åbne steder. Efter at have truffet disse foranstaltninger, gik han selv, omringet af nogle få letvæbnede, til fods ud for at 

undersøge byens beliggenhed, men faldt i et farligt baghold, som han kun med den yderste livsfare slap ud af. Der var 

nemlig 10 bevæbnede persere, som havde begivet sig ud af en hemmelig port i byen; med bøjet ryg havde de sneget sig 

langs foden af nogle bakker og angreb så pludselig vore. To af dem foer med dragne sværd løs på kejseren, hvis dragt tydelig 

nok viste, at han var den fornemste; men han undveg huggene ved at hæve skjoldet i vejret, og dækket af dette borede han 

fuld af mod og selvtillid sværdet i siden på den ene, medens hans ledsagere med en hel mængde hug stødte den anden ned. 

De øvrige, hvoraf nogle blev sårede, kastede sig på flugten, og efter at have trukket rustningen af de to faldne vendte 



kejseren, uden at have mistet nogen af sine ledsagere, med sejrsbytte tilbage til lejren, hvor han blev modtaget med stor og 

almindelig jubel. Fra en fældet fjende tog Torkvatus (Torkvatus: i året 360 f. Kr. i en krig med gallerne) en gylden halskæde, 

understøttet af en ravn dræbte Valerius en overmodig galler og fik derfor tilnavnet Korvinus, og begges bedrifter har levet i 

mindet gennem tiderne (Valerius i året 349 f. Kr.. - Korvinus kommer af ordet corvus, en ravn). Vi misunder dem ikke; men 

lad denne skønne heltedåd slutte sig til de to gamle bedrifter som den tredje i rækken. 

Den følgende dag lod han slå nogle broer, lod hæren gå over og opslog på et andet, mindre farligt sted en lejr, omgivet af en 

dobbelt vold, da man som sagt havde al grund til at frygte for de flade sletter. Nu begyndte han at tænke på belejringen af 

byen, hvis erobring han fandt nødvendig, dersom han ikke under sin videre fremrykning skulle have i ryggen en fjende, som 

han måtte være bange for. 

Medens man drev de ivrigste foranstaltninger til denne belejring, angreb den fjendtlige hærfører Surena lastdyrene, som 

græssede i palmelundene, men blev drevet tilbage af vore forposter og måtte drage bort med uforrettet sag og med tabet 

af nogle få mand. Endvidere havde indbyggerne i to byer, der ligger på øer midt i floden, i mistillid til deres styrke, ilsomt 

begivet sig afsted til Ktesifon; nogle søgte at slippe bort gennem skovenes tykninger, andre for over de nærmest liggende 

søer på hule træstammer, den eneste og mest pålidelige udvej, de kunne finde, når de skulle på så lang en rejse, for derpå 

at fortsætte deres vandring til længere bortliggende egne. Nogle af disse, som var blevet for langt tilbage, blev dræbt af 

vore soldater, der ligeledes strejfede omkring på forskellige kanter på større og mindre både og nu og da indbragte fanger. 

Der var nemlig truffet den velovervejede ordning, at medens fodtropperne belejrede murene, drog rytteriet, fordelt i 

skarer, ud for at gøre bytte. Ved denne forholdsregel kunne soldaterne uden at lægge nogen byrde på provinserne nære sig 

af fjendens marv. 

Nu begyndte kejseren at angribe byen, der var omgivet med en dobbelt mur, omringede den med en tredobbelt række 

soldater og opbød hele sin kraft i håb om at skulle sætte sit forehavende igennem. Men så nødvendigt som et angreb var, så 

vanskeligt var det at udføre. Det var nemlig umuligt at komme ind til byen, fordi vejene altid lå i snævre klippekløfter med 

høje og stejle sider, så at en fremrykkende fjende truedes af farer på alle sider, så meget mere som tårnene, der var 

frygtelige nok i sig selv ved deres talrige besætning og sin højde, nåede lige så langt til vejrs som den naturligt høje klippe, 

hvorpå borgen lå, ligesom også den stejle skråning ned til floden var sikret ved stærke brystværn. Hertil kom en anden, ikke 

mindre slem omstændighed, at den udvalgte og talrige besætning ikke ved noget middel ville lade sig lokke til overgivelse, 

men gjorde sin fjende modstand med den faste beslutning at sejre eller dø i deres fædrenestads luer. Kun med nød og 

næppe lod soldaterne sig holde tilbage fra dumdristig at gøre anfald; de forlangte kamp i åben mark og ordentligt slag, og 

når tegnet lød til tilbagetog, brændte de endnu bestandig af begærlighed efter modig at styrte ind på fjenden. 

Alligevel fik dog vore besindige forholdsregler magten over deres store iver, og efter at enhver havde fået sig sit arbejde 

anvist og vidste, hvad han skulle gøre, skred han rask til værket. Nu rejste sig på den ene kant jordvolde, på den anden kant 

udfyldte man dybe grave, nogle gravede sig i lange gange ind under jorden, andre opstillede maskiner, som snart tordnende 

skulle udslynge sit dødbringende skyts. De underjordiske gange samt skansearbejdet ledede Nevitta og Dagalaifus, medens 

kejseren stod i spidsen for kampene og forsvaret af maskinerne mod brand eller overfald. 

Da efter et svært arbejde alle forberedelser var trufne til at ødelægge byen, og soldaterne brændte af kamplyst, kom 

hærføreren Viktor tilbage med den efterretning, at han havde undersøgt vejene lige til Ktesifon og ikke truffet på nogen 

hindring. Soldaternes jubel steg nu til sit højeste, og med frejdigt mod ventede de alle under våben på, at der skulle gives 

tegn til kamp. 

Endelig lod trompeterne på begge sider sin krigeriske klang høre, og skønt fjenderne overalt var bedækkede med 

jernplader, der lå så tæt sammen som fine fjer, og derfor stolede på, at skudvåbnene ville prelle tilbage fra det stærke jern, 

var dog romerne de første til gentagne gange at storme på og truende udæske fjenden, og det uagtet det skjoldtag, 

hvormed de behændig havde dækket sig som under en uformelig hvælving, ved den uafladelige bevægelse blev forrykket og 

åbnede sig. Perserne på deres side holdt sig standhaftig på murene og opbød al sin kunst og kraft for at gøre de 



dødbringende angreb virkningsløse og unyttige. Men da belejrerne med vidjefletninger foran sig allerede truede murene på 

nært hold, søgte de at holde dem i afstand ved hjælp af deres bueskytter og slyngekastere, dels også ved at rulle store sten 

ned på dem, ved fakler og brandpile. På den anden kant foer derimod træpile, beslåede med jern, i mængde susende ud af 

ballisterne, og skorpionerne udslyngede, ledede af duelige hænder, deres runde sten. Den ene gang efter den anden havde 

man gentaget disse sammenstød, da henimod middag den stigende varme blev så trykkende, at den tvang begge parter til 

udmattede og dryppende af sved at holde op med deres ivrige arbejde og lægge bånd på sin kampiver. 

Med samme urokkelige bestemthed trængte også den følgende dag de to fjendtlige partier uafladelig løs på hinanden i 

forskellige slags kampe, uden at dog nogen af dem kunne tilskrive sig sejren. I alle farer var kejseren midt iblandt sine 

soldater og forestillede dem nødvendigheden af at ødelægge byen, hvis man ikke skulle blive så længe liggende foran dens 

mure, at man mistede lejligheden til de vigtigere foretagender, man stod i begreb med at udføre. Men i nødens øjeblik er 

der ingen så ubetydelig omstændighed, at den ikke stundom mod al forventning kan medføre det største omslag. Det viste 

sig også her. Medens nemlig de kæmpende holdt på at gå fra hinanden, men endnu, som det så ofte sker, leverede 

hinanden småtræfninger, omstyrtede en kort i forvejen opstillet murbrækker med et vældigt stød det højeste af alle 

tårnene, der var bygget af stærke mursten; dette trak under et umådeligt brag med sig i sit fald den del af muren, der stødte 

op til det. Denne hændelse gav tingene en ganske anden vending og bragte belejrernes anstrengelser og de belejredes iver 

til at stråle i sit herligste lys ved alle de glimrende heltegerninger, som udfoldedes på begge sider. De rasende, ophidsede 

soldater fandt ikke længere noget vanskeligt, intet var de belejrede for frygteligt eller for hårdt, når det gjaldt kampen for 

deres liv. Længe havde man fortsat den hidsigste kamp uden at komme til nogen afgørelse, og på begge sider strømmede 

blodet af de mange faldne, da endelig aftenen gjorde ende på kampen og man tog hensyn til sin træthed. 

Medens dette foregik i dagens lys og for alles øjnet fik kejseren, hvis opmærksomhed overalt var vågen, efterretning om, at 

de legionssoldater, som man havde overdraget anlægget af minegange, nu var rykkede frem med deres underjordiske 

gange, der støttedes af piller til murens grundvold og kun ventede på hans befaling for at arbejde sig op over jorden. Han 

lod derfor, da størstedelen af natten var gået hen, trompeterne give tegn til ny kamp, og man ilede nu sammen under 

våben. Planen var den, at man skulle angribe muren på to kanter, så de belejrede måtte løbe frem og tilbage for at holde sig 

faren fra livet og på den måde ikke kom til at høre arbejdernes hammerslag under jorden; uden at møde nogen modstand 

indenfor murene kunne således soldaterne i minegangene pludselig komme frem. Da dette efter fælles aftale var blevet 

ordnet, så åbnede minegangene sig, medens de belejrede var alt for optagne til at mærke noget, og op sprang først 

Eksuperius, en soldat af «sejrherrernes» deling, efter ham tribunen Magnus og notaren Jovianus, og efter dem igen hele 

den dristige mængde. Først blev alle de nedhuggede, som man fandt i det hus, hvorigennem man var kommet frem for 

dagens lys, derpå gik man med sagte fjed videre og dræbte alle vagterne, som efter landets skik med høj stemme sang 

lovsange over deres konges retfærdighed og lykke. Man mente engang, at Mars selv - hvis man da ellers har lov til at til at 

gudernes højhed tillader dem at blande sig mellem menneskene - stod ved Luscinus’s side, da han stormede (Luscinus: den 

ovenfor omtalte G. Fabricius med tilnavnet Luscinus, den enøjede. Hans kamp med lukanerne (i Neder-italien) stod i året 

282 f. Kr.) lukanernes lejr. Denne mening kom deraf, at man midt i den rasende kamp så en væbnet kriger af umådelig 

størrelse, som bar en stige, men dagen efter, da hæren blev mønstret, kunne man trods de omhyggeligste efterspørgsler 

ikke finde ham, uagtet han dog visselig, dersom han havde været en virkelig soldat, i bevidstheden om sin heltedåd ville 

have indfundet sig af sig selv. Men var man dengang aldeles uvidende om, hvem der havde fuldbyrdet denne skønne dåd, så 

var det til gengæld nu ikke tvivl om, hvem heltene var; de fik efter gammel skik belejringskranse og blev lovpriste i hele 

hærens nærværelse. 

Endelig havde man da åbnet sig flere forskellige adgange, og nu blev den hjælpeløse by, hvis fald stod for døren, stormet; 

alt hvad de rasende sejrherrer traf på, huggede de i deres voldsomhed ned uden at gøre forskel på køn eller alder, medens 

andre af indbyggerne af frygt for den truende død, der på den ene side mødte dem i ilden, på den anden side i sværdet, 

græd deres sidste tåre og derpå frivillig styrtede sig ned fra muren, blev liggende med knuste lemmer og måtte, indtil man 

dræbte dem, tilbringe nogle timer, der var frygteligere end selve døden. Byens befalingsmand Nabdates tog man levende til 



fange tilligemed 80 soldater og bragte ham til kejseren, der nådig og mild som altid bød, at han med de andre skulle holdes i 

bevogtning, men forøvrigt lades uskadt. 

Da nu byttet blev fordelt efter enhvers fortjenester og anstrengelser, tog kejseren, der altid nøjede sig med lidet, for sin 

part en stum dreng, der forstod med de smukkeste gebærder at udtrykke alle de ting, som lå indenfor hans 

forestillingskreds, og desuden tre guldstykker; dette syntes han var en god og glædelig belønning for den sejr, han havde 

vundet. Af de fangne jomfruer, der som overalt i Persien, var overordentlig smukke, ønskede han hverken at se eller røre 

ved nogen. Heri efterlignede han Aleksander og Afrikanus, der altid havde vist, at ingen anstrengelse formåede at besejre 

dem, og derfor undveg en sådan fristelse for ikke til gengæld at udmarves af lidenskaben. 

Midt under disse kampe var der på vor side en maskinmester, hvis navn jeg har glemt, som tilfældigvis stod bag en skorpion; 

af en tilbagefarende sten, som arbejderen ikke havde passet omhyggelig nok ind i slyngen, blev han ramt i brystet, så han 

styrtede bagover og opgav ånden; hans lemmer blev i den grad søndersplittede, at man næppe engang kunne opdage spor 

af hans legeme. 

Kejseren var allerede rejst afsted, da han af en pålidelig angiver fik den efterretning, at nær ved den ødelagte bys mure, i 

nogle mørke, hemmelige huler, hvoraf der gives så mange i disse egne, havde der hemmelig lagt sig et baghold, som agtede 

pludselig at bryde frem og angribe vor hær under marchen i ryggen. Straks blev en afdeling fodfolk af prøvet tapperhed 

sendt afsted for at drage disse folk for lyset. Da soldaterne imidlertid hverken kunne bane sig vej ind gennem åbningerne 

med magt eller lokke dem, som havde skjult sig derinde, frem til en kamp, så samlede de halm og kvas og stablede det op 

ved indgangen til hulerne. Røgen af dette bål blev tættere, jo dybere den trængte ind, og af den blev derfor nogle kvalte; 

andre tvang ilden, der trængte ind på dem, til at styrte ud i det frie, hvor de fandt en brat død. Efter således at have ødelagt 

dem alle med sværd og ild, ilede soldaterne hurtig tilbage til deres mærker (enheder). På denne måde blev da en stor og 

folkerig by ødelagt ved romersk tapperhed og faldt i aske og ruiner. 

Efter denne berømmelige dåd gik vi på flere broer over alle de mange floder, som løber der i egnen, og kom til to med stor 

klogskab befæstede skanser. Her forsøgte en af Perserkongens sønner, der kom fra Ktesifon med nogle adelsmænd og en 

skare væbnede, at hindre hærens fortrop under hærføreren Viktor fra at gå over floden, men ved synet af hele hæren, der 

kom rykkende frem, drog han igen bort. 

5. På vor march videre frem over kom vi til lunde og marker, frugtbare på alskens forskellige vækster. Her fandt vi også et 

slot, der var bygget på romersk vis, hvad der var os et alt for glædeligt syn til, at vi ikke skulle have ladet det stå urørt. Der 

var også i denne egn en stor, rund plads, omgivet på alle kanter af en mur, hvori man til kongens fornøjelse holdt vilde dyr, 

løver med lange manker, børstede vildsvin, bjørne, der som overalt i Persien er rasende over al beskrivelse, og flere andre 

udsøgte, uhyre vilde dyr. Vore ryttere sprængte portene og gjorde så jagt på alle disse dyr med kastespyd og pile. Hele 

egnen er frugtbar og vel dyrket. Ikke langt derfra ligger Koke, også kaldet Selevcia, hvor der i al hast blev slået lejr, og da der 

på stedet fandtes vand og foder nok, holdt hele hæren rast der i to dage. Den tredje dag gik kejseren i forvejen med 

fortropperne for at undersøge den engang af kejser Severus ødelagte, nu forladte by, hvor en altid sprudlende kilde 

frembringer en stor sø, som har afløb til Tigris. Her så han en hel mængde korsfæstede mennesker, alle slægtninge af den 

mand, der, som før fortalt, havde overgivet os byen Pirisabora. Her blev også Nabdates, hvem man, som ovenfor sagt, med 

80 mand havde trukket ud af et smuthul, dengang Maozamalka blev erobret, levende brændt, fordi han i begyndelsen af 

belejringen hemmelig havde lovet at overgive byen, men ikke desto mindre havde gjort hårdnakket modstand, hvortil også 

kom, at han efter mod al forventning at være blevet benådet havde været fræk nok til at slynge Ormizda de groveste 

skældsord i øjnene. 

Da vi var rykkede et godt stykke vej længere frem, ramtes vi af en sørgelig ulykke. Medens nemlig tre kohorter af 

fortropperne uden oppakning kæmpede med en afdeling persere, som pludselig havde åbnet portene og gjort udfald fra 

byen, gik en anden fjendtlig skare over floden fra den modsatte bred og afskar og nedhuggede vore lastdyr tillige med nogle 

få soldater, der ganske sorgløst gik omkring og samlede foder. Tænderskærende af forbitrelse over dette uheld drog 



kejseren videre og havde allerede nærmet sig til egnen om Ktesifon, da han stødte på en højtliggende og velbefæstet borg. 

Han havde mod nok til selv at drage afsted for at undersøge denne og mente, at ingen skulle kende ham. Men da han med 

nogle få ledsagere red hen til murene og noget vel dristig endog vovede sig indenfor skudvidde, var det umuligt andet end 

at man måtte genkende ham. Straks blev der rettet en hel sky af kastevåben mod ham, ja, man skød endogså på ham med 

en kastemaskine; imidlertid blev kun hans våbendrager, der red tæt op til hans side, såret, selv slap han, dækket af en 

tætsluttet række skjolde, ud af denne fare. 

Voldsomt forbitret over denne hændelse besluttede han at belejre fæstningen; men besætningen var fast bestemt på at 

gøre modstand, da den stolede på fæstningens næsten utilgængelige beliggenhed, og man desuden mente, at kongen, der 

med en stor hær rykkede frem i ilmarcher, snart ville nå frem. Følgelig blev skærmtage og alt andet, som belejringen 

krævede, gjort i stand. Det var i denne tid netop klart måneskin, så man fra murene tydelig kunne se alt, hvad der foregik 

hos os; pludselig samlede ved udløbet af den tredje nattevagt besætningen sig til en tætsluttet skare, åbnede portene og 

gjorde et uventet udfald, angreb en kohort, der intet ondt anede, og fældede flere af vore, hvoriblandt også en tribun, som 

søgte at slå angrebet tilbage. Samtidig gik perserne på den anden flodbred ligesom før over floden, angreb en afdeling af 

vore, dræbte nogle og tog en del levende til fange. Frygten tillige med en overdreven mening om den fremrykkende fjendes 

styrke gjorde ganske vist, at vore folk i øjeblikket ikke holdt sig synderlig tappert; men da de atter havde fattet mod og så 

godt, det i forvirringen lod sig gøre, havde fået fat på deres våben, samtidig med at hovedhæren, vækket af trompeternes 

klang, ilede til med truende skrig, blev fjenderne forskrækkede og drog tilbage, dog uden tab. Kejseren var meget vred over, 

hvad der var sket, og lod alle de tiloversblevne af den kohort, der så dårlig havde taget imod fjendernes angreb, for 

fremtiden gøre tjeneste blandt fodfolket, som har tungere arbejde og agtes mindre. Glødende af begærlighed efter at 

ødelægge denne fæstning, hvor hans liv havde været i fare, opbød han al sin kraft og omhu og var altid selv i forreste række, 

for at han ved at kæmpe blandt de første kunne give soldaterne et forbillede på tapperhed, med egne øjne iagttage deres 

færd og udtale sin tilfredshed med dem. Længe havde han allerede drevet på dette, ikke sjælden under den største livsfare, 

da nogle af besætningen på grund af de mange forskellige kastemaskiner og skudvåben indlod sig i hemmelige 

underhandlinger, hvorpå fæstningen blev erobret og brændt. I betragtning af de allerede udståede og endnu forestående 

møjsommeligheder lod man nu den næsten afkræftede hær udhvile, efter at have forsynet den med alle slags 

levnedsmidler i overflod. Imidlertid sikrede man dog volden omkring lejren omhyggelig med et tæt pæleværk og dybe 

grave, da man fra det nærliggende Ktesifon kunne vente sig pludselige udfald og lignende hemmelige snarer. 

6. Derpå kom vi til den med menneskehånd dannede flod Naarmalka, et ord, som betyder den kongelige elv; den var 

imidlertid nu tør. Her havde før i tiden Trajanus og efter ham Severus med umådeligt arbejde ladet jorden udgrave og en 

kanal anlægge, som kunne fyldes med vand fra Evfrat, så den kunne tjene som vej til at føre skibe over til Tigris. Julianus 

anså det for lige så fordelagtigt for ham at få denne kanal renset, som perserne fordum af en lignende grund havde fundet 

det rigtigt at tilstoppe den med store stendæmninger. Flodlejet blev da renset og sluserne revet bort, hvorpå vandet 

strømmede ind i mængde og flåden efter en lykkelig fart på 30 stadier kom til Tigris, hvor hæren gik over på broer, der i en 

fart blev sammenføjede, og rykkede frem mod Koke. Efter så mange anstrengelser kunne det nok være nødvendigt at tage 

sig hvile og vi slog os derfor ned på en frugtbar slette tæt bevokset med buske, vinstokke og grønne kypresser; midt på 

sletten stod et skyggefuldt, yndigt jagtslot, i hvis værelser efter persisk skik alle væggene var bedækkede med billeder, som 

fremstillede kongen på jagten nedlæggende mange forskellige slags vilde dyr. Hos dette folk fremstiller nemlig malerier og 

billedstøtter aldrig andet end alskens drab og krige. 

Da således alting var gået efter hans ønske, gik kejseren nu med så meget større mod løs på alle vanskeligheder, ja, da 

lykken hidtil aldrig havde forladt ham, gik hans forhåbninger så vidt, at han ofte indlod sig på ting, der grænsede op til 

forvovenhed. Han lod nogle af de største af de skibe, som bar levnedsmidler og krigsmaskiner, losse og besatte hvert af dem 

med 80 mand. Af de tre afdelinger, hvori han havde delt sin flåde, beholdt han den stærkeste hos sig og lod den anden 

under hærføreren Viktor sejle ud straks i begyndelsen af natten for ilsomt at sætte over floden og bemægtige sig den 

fjendtlige bred. Hærførerne, der var overbeviste om det farlige ved et sådant foretagende, forsøgte rigtignok ved 

enstemmige bønner at få ham fra det, men kunne ikke forandre kejserens bestemte vilje. Pludselig sejlede da, straks fanen, 



det bestemte tegn, var blevet hejst, fem skibe afsted og kom snart ud af syne. Men da de nærmede sig til den anden bred, 

blev de angrebet så eftertrykkelig med fakler og alskens brændbart stof, at de med samt deres mandskab ville være blevet 

et bytte for ilden, hvis ikke kejseren med sin raske åndsnærværelse havde erklæret, at det var et aftalt tegn, som viste, at 

vore havde fået fast fod på strandbredden, hvorpå han befalede flåden at ro afsted det hurtigste, den formåede. Følgen 

heraf var ikke blot, at skibene blev reddede, men også at de soldater, som endnu var i live, trods alle de sten og forskellige 

slags kastevåben, som oppe fra højden regnede ned over dem, dog efter den mest forbitrede kamp kom op på de stejle og 

høje bredder, hvor de derpå holdt urokkelig stand. Således beundrer historien en Sertorius, der med våben i hånd og panser 

på kroppen svømmede over Ronen, hvorved han virkede så stærkt på sine soldater, at de skammede sig for at blive tilbage, 

hvor han på sådan måde havde vist dem vej; de lagde sig på deres brede, krumme skjolde, klamrede sig fast til dem og kom 

trods deres ubehændighed i at styre den slags fartøjer dog over den hvirvlende flod lige så hurtig som skibene. 

Imod os stillede perserne deres pansrede ryttere i så tætte skarer, at jernpladerne, der føjede sig efter hver bevægelse af 

legemet, ved sin glans blændede det øje, som mødte dem. Alle hestene var beskyttede af læderdækkener. Til reserve for 

dem var fodfolkene opstillede i afdelinger; langsomt bevægede disse sig fremad, dækkede af lange, krumme skjolde, som 

var overtrukne med flettede vidjer og rå huder. Bag efter dem skred elefanterne frem som vandrende bjerge og truede med 

at knuse alle under deres umådelige legemer; hvad man mindedes om dem fra gamle dage, var ikke skikket til at formindske 

frygten, de indgød. 

På vor side besatte kejseren i overensstemmelse med den homeriske hærordning mellemrummet mellem den første og den 

tredje række med de svageste af fodfolket, for at de ikke ved at stå forrest og æreløst vige tilbage skulle trække alle de 

andre med sig eller ved at stå som bagerste slagrække skulle blive overladte til sig selv og blive endnu mere tilbøjelige til at 

flygte. Selv ilede han med letvæbnede hjælpetropper frem og tilbage mellem fronten og bagtroppen. 

Da de altså på begge sider var hinanden så nær, at de kunne se hinanden ind i øjnene, rykkede romerne på med vajende 

fjerbuske, og svingende deres skjolde under rask krigsmusik. Fortropperne søgte derpå ved at udslynge kastespyd at indlede 

kampen, og nu hvirvlede støvet fra alle kanter op fra jorden. Fra alle sider hævede sig det sædvanlige krigsskrig, 

trompeternes klang understøttede soldaternes mod, og fra begge kanter gik man hinanden ind på livet med lanser og 

dragne sværd; mod pilene beskyttede soldaterne sig så meget bedre, jo hurtigere og længere de trængte ind i fjendernes 

rækker. Imidlertid var Julianus som en tapper våbenbroder og som hærfører lige meget optaget af at støtte de vigende ved 

at bringe dem undsætning og af at indgyde de nølende nyt mod. Efter en varm kamp begyndte persernes forreste 

slagrække først langsomt, derpå i fuldt løb at trække sig tilbage og søge hen til den nærliggende by. Så udmattede end vore 

soldater var af den uafladelige kamp på de solvarme sletter lige fra solens opgang til dagens ende, fulgte de dog efter dem 

lige i deres ryg og drev dem alle med samt deres fornemste anførere, en Pigranes, en Surena, en Narsevs, hovedkulds lige til 

Ktesifons mure, idet de uafladelig huggede løs på dem i læggene og ryggen. Ja de ville endogså, blandede med de flygtendes 

skarer, have trængt ind i byen, hvis ikke hærføreren Viktor, her selv var såret af en pil i skulderen, havde næret frygt for, at 

hans soldater skulle blive overmandede af mængden, når de raskt og ubetænksomt styrtede indenfor murene og ikke kunne 

finde nogen udgang igen, og derfor havde opløftet sin hånd og råbt til dem for at holde dem tilbage. 

Lad de gamle digtere besynge Hektors kampe, lad dem lovprise den tessaliske helts tapperhed (den tessaliske helt: Akillevs), 

lad mange århundreder tale om en Sofanes, en Aminias, en Kallimakus, en Kynægirus, disse græske lynildsmænd i 

Mederkrigene; den dag var det dog nogle af vore, som efter alles tilståelse udmærkede sig ved glimrende tapperhed. 

Hævet over al frygt, vandrende hen over fjendernes lig og endnu dryppende af ærefuldt blod samlede soldaterne sig ved 

kejserens telt og lovpriste og takkede ham, fordi han overalt i slaget havde ladet folk i uvished om, enten han mest var 

hærfører eller soldat, og tillige fordi han havde ført alt til et så lykkeligt udfald, at omtrent 2500 persere var faldne, men kun 

70 af vore. Han tiltalte med navns nævnelse flere, hvis urokkelige mod og heltegerninger han selv havde været øjenvidne til, 

og skænkede dem skibs-, borger- og lejrkranse. 



Fuldkommen overbevist om, at han efter disse lykkelige begivenheder gik lignende i møde, var det hans tanke at bringe den 

hævnende Mars flere offerdyr. Thi skønne tyre blev til den ende førte frem, men 9 af dem styrtede, før de endnu var 

kommet hen til alteret, af sig selv som et sørgeligt varsel til jorden, medens den tiende rev sig løs fra tovet; rigtignok blev 

den, omend med vanskelighed, ført tilbage igen, men da den blev slagtet, havde dens indvolde kun ulykkevarslende tegn at 

vise. Ved synet heraf blev Julianus højlig forbitret og svor højt og lydelig ved Jupiter, at han aldrig mere ville ofre til Mars. 

Denne ed kunne han heller ikke tilbagekalde, da døden så hurtig overraskede ham. 

7. I et krigsråd, han holdt sammen med de fornemste hærførere i anledning af Ktesifons belejring, kom man efter flere 

sagkyndiges udtalelser til den overbevisning, at dette foretagende ville være lige så dumdristigt som ubetimeligt, da byen 

både i og for sig ved sin beliggenhed var uindtagelig og desuden havde en stærk besætning, foruden at man ventede, at 

kongen snart ville komme til med en frygtelig hær. Dette mere fornuftige forslag sejrede, og den kloge kejser tiltrådte det 

overbevist om dets fortrin. Han sendte derpå Arinteus ud med en skare fodfolk uden oppakning for at hærge de 

omkringliggende egne, der var rige på kvæg og afgrøde, uden at han dog derfor formindskede sin iver i at forfølge 

fjenderne, som hidtil altid i spredte hobe havde forstået at skjule sig ved de tætbegroede veje og i de andre smuthuller, som 

de var så vel kendte med …(Note 183). Men han, som altid havde haft en tilbøjelighed til at gå til yderligheder, ville ikke 

høre på nogen advarsel og skændte på deres hærførere, fordi de af fejhed og lyst til ro rådede ham til at opgive det 

herredømme over Persien, han næsten allerede havde erhvervet sig. Han lod altså floden blive på sin venstre hånd og 

tiltrådte med de ulyksalige vejvisere i spidsen i ilmarcher sit togt ind i det indre af landet. Og som om det var Bellona selv 

(krigens gudinde), der havde lagt sin ulykkebringende fakkel til, lod han alle sine skibe stikke i brand med undtagelse af tolv 

små, som han lod føre med sig på vogne for at bruge dem til broer. I denne sag troede han at have handlet meget fornuftig, 

da flåden på denne måde ikke kunne komme til at blive fjenden til nytte; i det mindste kunne han da nu slippe for, hvad han 

havde måttet gøre i begyndelsen af hærtoget, at anvende næsten 20,000 mand til at trække og ro skibene. Men i stilhed 

mumlede alle og enhver i sin frygt om, hvad udfaldet også siden viste var rigtigt, at når nu engang tørre sletter eller høje 

bjerge nødte os til at vende om, så ville vor hær ikke kunne tage tilbage til vandet. Desuden blev overløberne lagt på 

pinebænken og måtte åbenlyst bekende, at de havde brugt svig. Da løb alle på kejserens befaling sammen for at slukke 

ilden. Men så frygtelig var flammerne vokset, at den allerede havde ødelagt de fleste skibe; kun de tolv, som man havde 

skilt fra de andre for at redde dem, blev uskadte. Så var da altså denne utidige ødelæggelse af flåden engang gjort, og 

Julianus måtte nu sætte sin lid til sin mere samlede hær, der nu ikke som før behøvede at dele sig; og så drog han da med 

en endnu mere overlegen styrke end før ind i det indre land, hvor han i de frugtbare egne fandt levnedsmidler nok. 

Næppe havde fjenderne erfaret dette, før de for at pine os med hungersnød satte ild på græsset og den modne sæd; ilden 

hindrede os i at rykke frem, og vi måtte holde os i lejren, indtil luerne døde hen. Tillige var vi uafladelig udsatte for 

persernes drillerier; snart splittede de sig med flid, snart anfaldt de os i tætsluttede rækker. Uagtet vi kun så dem på langt 

hold, kunne vi dog alligevel af disse grunde slutte os til, at kongens hær allerede måtte være ankommet; dette var den 

eneste forklaringsgrund til deres dristige angreb og hidtil ganske usædvanlige forsøg. Sørgeligt var det imidlertid for 

kejseren og hæren, at der nu efter den ubesindige ødelæggelse af flåden ikke længere var lejlighed til at slå bro og derved til 

at standse den fremrykkende fjendes bevægelser, hvis nærhed tydelig kunne forståes af de skinnende rustninger, der nøje 

sluttede sig til hvert ledemod. Hertil kom også et andet ikke ubetydeligt uheld, at det hjælpekorps, som vi ventede skulle 

støde til os under Arsaces og nogle af vore hærførere, ingensteds var at se; det var blevet hindret af de før nævnte grunde. 

8. For under disse omstændigheder at berolige de ængstelige soldater lod kejseren nogle fanger, der allerede i sig selv, som 

næsten alle persere, var spæde af skikkelse og nu desuden afmagrede af sult, føre frem for hæren og sagde med blikket 

vendt mod soldaterne. «Her ser I dem, som eders tapre hjerter holder for mænd, men som snarere er smudsige og stygge 

gedebukke og, som erfaringen så ofte har vist os, folk, der endnu før kampens begyndelse kaster våbnene fra sig og vender 

ryggen til». Efter disse ord blev fangerne førte bort igen, og man holdt nu råd om, hvad der var at gøre. Efter mange 

forskellige udtalelser frem og tilbage råbte den uforstandige mængde på, at man burde vende tilbage gennem de egne, ad 

hvilke man var kommet; men dette satte kejseren sig på det bestemteste imod og påviste sammen med mange andre, at 

dette umulig kunne lade sig gøre gennem et flodland af så vid udstrækning, hvor alt foder og alle levnedsmidler helt var 



fortærede og de landsbyer, luen ikke havde ødelagt, kun var et hjem for den yderste nød, hvortil også kom, at jorden var 

blevet aldeles våd ved tøbruddet, og floderne havde svulmet op og var gåede over sine bredder. Til disse vanskeligheder 

kom også, at i disse varme egne var luften opfyldt med sådanne uhyre sværme af fluer og myg, at de om dagen fordunklede 

solen og om natten stjernernes skin. Da således menneskelig klogskab intet formåede, rejste vi efter lang vaklen og 

tvivlrådidhed altre, hvorpå vi slagtede offerdyr for at spørge guderne til råds, om de ville, vi skulle vende tilbage gennem 

Assyrien eller langsomt drage forbi foden af bjergene og pludselig hærge Kiliokomum (Kiliokomum: et frugtbart landstrøg i 

Medien), der ligger i nærheden af Korduene; imidlertid fandt vi ved at undersøge indvoldene ikke nogen tilslutning hverken 

til det ene eller til det andet. Til sidst gik dog det forslag igennem, at vi i mangel af noget bedre skulle trænge ind i 

Korduene. Den 16de juni havde vi da allerede brudt op med lejren og kejseren var draget i forvejen, da der ved dagens 

frembrud viste sig en røg eller en hvirvlende støvsky. Vor første tanke var, at det var flokke af vilde æsler, hvoraf der er en 

uhyre mængde i disse egne, som havde sluttet sig sammen i en tæt skare for at modstå løvernes rasende angreb. Nogle 

mente, at det var Arsaces og vore hærførere, som nærmede sig på rygtet om, at kejseren med hele sin magt ville belejre 

Ktesifon, medens andre påstod, at det var perserne, som havde lagt sig i vejen for os. For at der imidlertid under disse 

usikre forhold ikke skulle ske nogen ulykke, kaldte trompeterne fortropperne tilbage, og vi lejrede os i en græsrig dal nær 

ved en flod og sikrede os vor nattero ved at omringe lejren ved en mangedobbelt række skjolde. Thi lige til aftenen var 

luften så tyk, at vi ikke kunne skelne, hvad den mørke sky havde at betyde, som vi så længe havde set. 

Fem og tyvende bog. 

1. perserne angriber romerne på marchen, men bliver slået tilbage – 2. Hæren lider under mangel på korn og foder; Julianus 

skræmmes af varsler – 3. Julianus styrter uforsigtig ind på fjenderne, bliver såret af en lanse og bringes til sit telt, hvor han 

efter en tale til de omkringstående opgiver sin ånd – 4. Julianus’s gode og dårlige egenskaber; hans udseende – 5. 

Befalingsmanden for hustropperne, Jovianus, udråbes til kejser - 6. Romerne søger ilsomt at drage sig ud af Perserriget, men 

angribes uafladelig af persere og saracenere, der imidlertid drives tilbage med stort tab – 7. Jovianus tvinges af hungersnød 

til at indgå en nedværdigende fred med Sapor, der får fem provinser med byerne Nisibis og Singara – 8. Romerne går over 

Tigris, må længe lide af svær hungersnød og kommer endelig til Mesopotamien. Jovianus ordner Illyrikums og Galliens 

forhold - 9. Perseren Bineses modtager i Sapors navn den uindtagelige by Nisibis af Jovianus. Indbyggerne jamrer over at 

skulle forlade sin by, men bliver tvungne til det. Fem provinser tillige med byen Singara og flere faste pladser bliver efter 

fredsbetingelserne udleverede til persiske stormænd – 10. Jovianus skynder sig af frygt for uroligheder gennem Syrien, 

Kilikien, Kappadokien og Galatien, tiltræder i byen Ankyra konsulatet sammen med sin lille søn Varronianus, men dør straks 

efter pludselig i Dadastana – år 366. 

*** 

Denne nat altså, der ikke blev oplyst af nogen stjerne, tilbragte vi i en stemning, som man let kan tænke sig, når forholdene 

var så farlige og betænkelige; frygten tillod ikke nogen at sætte sig eller lukke øjnene til søvn. Men så snart dagen brød 

frem, forkyndte strålende rustninger, indlagte med stålbånd, og blinkende pansre, synlige i lang afstand, at kongen var nær 

med sine tropper. Dette syn opflammede vore soldater, og trods den lille flod, som skilte dem fra fjenderne, ville de have 

ilet i kampen, hvis ikke kejseren havde holdt dem tilbage. Dog kom det ikke langt fra selve volden til en hidsig kamp mellem 

vore og de persiske forposter, hvori en af vore hærførere, Makameus, faldt. Hans broder Maurus, senere hærfører i 

Fønikien, ville ile ham til hjælp; han fældede den mand, som havde dræbt hans broder, satte alle, som ville møde ham, i 

skræk, og således lykkedes det ham, uagtet han selv var afkræftet ved et skudsår i skulderen, med stor anstrengelse at 

bringe Makameus ud af kampen, men da havde allerede dødens bleghed lagt sig over dennes ansigt. 

Uagtet begge parter nu var udmattede ved den næsten utålelige solvarme og de gentagne sammenstød, blev de fjendtlige 

skarer dog til sidst kraftig slåede tilbage og adsplittede. Men da vi efter dette drog os et stykke længere tilbage, troede 

saracenerne (Saracenerne: af disse var der også nogle i persernes hær), som vort fodfolk havde tvunget til at vige, kort 

efter, at nu var der anledning for dem til forenede med persernes hovedstyrke at foretage et raskt angreb, og kastede sig 

over vort tros; men ved synet af kejseren vendte de tilbage til bagtroppen. Vi brød nu op fra denne egn og kom til en 



landgård ved navn Hukumbra, hvor vi i to dage mættede os med alskens spisevarer og korn i overflod. Efter denne uventede 

forfriskning drog vi videre efter først at have stukket ild på alt med undtagelse af det, vi under sådanne omstændigheder 

kunne tage med os. 

Medens hæren dagen efter rykkede frem i ro og mag, blev det mandskab, som den dag netop dannede bagtroppen, uventet 

angrebet af perserne, som med lethed ville have hugget dem ned, hvis ikke vort rytteri havde været i nærheden; dette 

bemærkede nu straks faren, fordelte sig i lange rækker hen over de åbne dale og afværgede denne ulykke, der kunne have 

kommet os dyrt til at stå, med tab for dem, der havde begyndt angrebet. I denne kamp faldt den fornemme satrap Adaces, 

der engang havde været sendemand hos kejser Konstantius og var blevet venlig modtaget af denne; den mand, som dræbte 

ham, tog hans rustning af ham og bragte den til Julianus, der gav ham en sømmelig belønning. Samme dag indløb der en 

klage fra legionerne mod tertiakernes rytterafdeling (Rytterafdeling: ved hver legion stod 300 ryttere), fordi de, medens 

legionerne selv havde styrtet midt ind mellem fjendernes skarer, lidt efter lidt havde adspredt sig og derved næsten taget 

modet fra hele hæren. Kejseren blev med god grund vred herover, lod deres mærker tage fra dem og deres lanser bryde 

isønder og bød alle dem, som blev overbeviste om at have flygtet, for fremtiden at tage sin plads på marchen mellem 

trosset og fangerne; deres anfører, som alene havde holdt sig tappert i kampen, blev sat over til en anden afdeling, hvis 

tribun var blevet overbevist om fejt at have forladt slaget. Endnu fire andre tribuner i rytteriet blev afsatte på grund af en 

lignende forseelse: straffen var temmelig mild, men i betragtning af de forestående vanskeligheder fandt kejseren at måtte 

nøje sig med den. 

Vi rykkede nu fremad 70 stadier, men vore forråd skrumpede bestandig mere ind, da græs og korn var blevet stukket i 

brand; enhver søgte derfor at redde ud af selve flammerne så meget af markfrugter og foder, han kunne bære. Også dette 

sted forlod vi, og nu kom hele hæren til en egn ved navn Maranga. Her viste sig ved lysets frembrud en umådelig mængde 

persere under høvedsmanden for rytteriet Merenes (Merenes: en embedstitel), to kongelige prinser og flere stormænd. 

Alle afdelinger var som dannede af jern, over hele legemet bedækkede med så tætsluttede plader, at rustningens stive led 

aldeles føjede sig efter lemmernes bevægelser; for ansigtet havde de masker, der sluttede sig så nøjagtig til hovedet, at da 

legemet fuldstændig var beklædt med jern, kunne ingen pil, som rammede dem, blive siddende fast undtagen der, hvor 

man havde gjort små åbninger for øjnene, eller gennem de fine spalter under næseborene, hvorigennem de, vanskelig nok, 

skulle drage ånde. En del af dem stod ubevægelig, væbnede til kamp med spyd, så man skulle tro, de var bundne med 

jernlænker. Ved siden af dem stod bueskytterne (i denne kunst sætter nemlig folket lige fra sin tidlige barndom sin største 

styrke) og spændte med vidt udstrakte arme deres bøjelige buer, så at strengen strejfede det højre bryst, medens den 

spidse pil hang i den venstre hånd; ved et behændigt tryk med fingeren fløj pilen hvinende afsted og bragte dødelige sår. 

Bag dem stod de glinsende elefanter, som med sit frygtelige udseende og sit fæle gab bragte alle feje hjerter til at bæve; 

deres stemme, lugt og usædvanlige udseende skræmte i særlig grad hestene. På ryggen af dem sad førere, som bar knive 

med lange skafter bundne til den højre hånd. Man mindedes nemlig det uheld, man havde lidt ved Nisibis; hvis dyret bliver 

vildt, så førernes kræfter ikke kan styre det, må man, for at det ikke skal gå som ved den lejlighed, da de vendte sig mod 

deres egne folk og trådte hele masser under sine fødder, med et kraftigt stød gennembore halshvirvelen, som skiller 

hovedet fra nakken. Allerede langt tilbage i tiden havde Hannibals broder Hasdrubal gjort den erfaring, at man på denne 

måde hurtigst bringer dyret af dage. Uagtet man ikke kunne se alt dette uden stor skræk, følte kejseren dog, omgivet som 

han var af skarer af væbnede hærafdelinger og de mest fremragende hærførere, kun sit mod vokse med fjendens overmagt 

og farens storhed, og opstillede sine tropper imod fjenderne i form af en halvmåne med fløjene trukne indad. Og for at ikke 

bueskytternes angreb skulle splitte vor slagorden, gjorde han et rasende angreb og tilintetgjorde derved virkningerne af 

skytset. Derpå fulgte tegnet til ordentlig kamp, og i tæt sluttede rækker drev romernes fodfolk med voldsom anstrengelse 

fjendens tæt sammenpakkede linjer foran sig. Jo voldsommere kampen raste, desto mindre tillod larmen af de 

sammenstødende skjolde, de brølende menneskestemmer og de klirrende våben nogen standsning eller tøven; markerne 

bedækkedes med blod og lig, dog med langt større tab på persernes side; da disse i almindelighed ikke er udholdende nok i 

virkelig kamp på nært hold, følte de sig svært trykkede i denne kamp mand mod mand, idet de kun er vante til at kæmpe 

tappert fra det fjerne, og når de mærker, at deres tropper begynder at vige, lidt efter lidt trække sig tilbage ligesom en 

uvejrssky og ved at skyde sine pile ud bag sig afskrække fjenden fra alt for dristig at forfølge dem. Med stor 



kraftanstrengelse blev altså parterne slået tilbage, og soldaterne vendte, da tegnet til tilbagetog var givet, tilbage igen til 

teltene, vistnok udmattede af den lange kamp i den stærke solvarme, men tillige styrkede til endnu større vovestykker 

sidenhen. 

I denne kamp var, som sagt, tabet størst på persernes side, vort derimod meget lidet. Den mærkeligste af alle de 

begivenheder, striden førte med sig, var den tapre Vetranios død; han stod i spidsen for ziannernes legion. (ziannerne: et 

irakisk folk). 

2. Tre dage blev derpå bestemte til en våbenstilstand, hvorunder enhver sørgede for deres egne eller kammeraters sår. Men 

vi manglede levnedsmidler og pintes af en utålelig sult; da kornet og foderet var afsvedet, kom mennesker og kvæg i den 

yderste nød, og tribuner og hærførere uddelte en stor mængde af den mad, som de havde ført med sig på deres lastdyr, til 

de fuldstændig blottede menige soldater. Kejseren, der ikke brød sig om lækkerbiskener, således som man finder dem på 

kongernes borde, men som holdt sit måltid under teltets lave stænger, lod sig bringe en liden portion grød, som selv den 

almindelige værnepligtige soldat  (Værnepligtige: i modsætning til de frivillige, som var fritagne for flere mere besværlige 

arbejder) ville have forsmået, og ubekymret om sig selv lod han alt, som man lod sætte frem på hans bord, bringe til sine 

fattige lejrkammerater. Blev han en og anden gang for en kort stund overmandet af en urolig og afbrudt søvn, så rev han sig 

efter sin sædvane selv løs fra den og satte sig efter Julius Cæsars forbillede ned i sit telt for at skrive. Da han således engang 

i nattens dybe mørke dvælede ved en filosofs tanker, så han, efter hvad han fortalte sine nærmeste, i uklare omrids 

skikkelsen af hin statens skytsånd, som han havde set i Gallien, dengang han hævede sig til Augustus; men nu var der et slør 

bredt over dens hoved og over overflødighedshornet, og den skred sørgmodig ud af teltets døråbning. Et øjeblik blev han 

siddende som lamslået, men blev snart herre over sin skræk, anbefalede sin fremtidsskæbne til himlens rådslagning, forlod 

det leje, der var redet til ham på jorden, gik ud, skønt natten endnu ikke var omme, og bad til guderne under de ofringer, 

man plejer at anvende for at forsone deres vrede. Men medens han holdt på med dette, så han en lysende ildkugle, som det 

forekom ham faldt ned fra himlen, gennemløb en del af luftrummet og forsvandt. En gysen overfaldt ham ved dette syn, og 

han blev bange for, at det var Mars’ ulykkevarslende stjerne, som så klart havde vist sig for ham. 

Sådanne lysende ildkugler hører imidlertid til den slags foreteelser, som vi kalder stjerneskud; de falder ikke nogensteds ned 

og berører heller ikke jorden. Thi er der nogen, som tror, at legemer kan falde ned fra himlen, da må han med rette gælde 

for en lægmand og en dåre. Oprindelsen til en sådan foreteelse lader sig forklare på mange måder, hvoraf det må være nok 

at nævne nogle få. Nogle tror, at der fra den med ild svangre luft falder gnister, som ikke har kraft nok til at fare et langt 

stykke vej og derfor slukkes; eller at ialfald ildstråler falder på tætte skyer og slår funker ved det heftige sammenstød eller 

når et eller andet lysstof kommer i berøring med en sky. Dette antager da skikkelsen af en stjerne og farer ned over himlen, 

så længe ildens kraft vedbliver at virke; men i det store rum slukkes den lidt efter lidt, opløser sig i luften og vender tilbage 

til det stof, ved hvis stærke gnidning den kom i brand. 

Som følge af dette blev straks før lysets frembrud de etruskiske offertydere kaldt til og rådspurgte om hvad denne 

ualmindelige stjerne kunne have at betyde. De svarede, at man for øjeblikket omhyggelig måtte vogte sig for ethvert 

foretagende; af de Tarkvitianske Bøger (De tarkvitianske bøger var opkaldt efter sin forfatter, Tarkvitius, der skrev om den 

etruskiske spådomskunst) påviste de, at der i stykket med overskriften: «De himmelske foreteelser» stod at læse, at når der 

viste sig en ildkugle på himlen, måtte man ikke indlade sig i slag eller noget lignende. Men da han lod hånt om dette som så 

meget andet, bad offertyderne ham ialfald opsætte hærens afmarch nogle timer, men heller ikke dette kunne de sætte 

igennem, da kejseren havde uvilje mod alskens spådomskunst; tværtimod brød man straks op med lejren, da det nu var 

blevet klar dag. (kejserens uvilje står i besynderlig modsigelse med forfatterens ord i kap. 5.). 

3. Under vor march fra dette sted begyndte perserne, som på grund af deres hyppige nederlag var blevet bange for en 

regelmæssig kamp med vort fodfolk, hemmelig at følge efter os og lægge sig i baghold, idet de iagttog hærens march fra 

bjergryggene på begge sider. Følgen var, at soldaterne, som havde en formodning om dette, hele dagen igennem hverken 

kunne opkaste en vold eller beskytte sig ved pæleværk. Medens nu flankerne blev godt dækkede og hæren i 

overensstemmelse med egnens beskaffenhed rykkede frem i en firkant, men med meget udvidede rækker, fik kejseren, som 



netop ubevæbnet var draget i forvejen for at undersøge egnen længere fremme, bud om, at bagtroppen pludselig var 

blevet angrebet i ryggen af fjenden. I sin ophidselse over denne ulykke glemte han sit panser og greb i forvirringen kun et 

skjold; men netop som han skyndte sig afsted for at bringe bagtroppen hjælp, blev han opholdt af et nyt skrækkens 

budskab, idet man meldte ham, at også fortroppen, som han netop havde forladt, nu var i samme nød. Medens han nu her 

uden at tage hensyn til sin egen fare ilede med at bringe orden tilveje igen, angreb på en anden kant en afdeling 

harniskklædte partiske ryttere hæren i centrum; efter at have slået den venstre fløj tilbage, udbredte de sig hurtig videre og 

for løs på os med lanser og mange slags kastespyd, medens deres elefanter udbredte en stank og en støj, som næppe var til 

at udholde. Men da kejseren nu ilede frem og tilbage mellem de kæmpendes forreste rækker, fik vor stridsmagt nyt mod 

igen, kastede perserne med samt deres bæster på flugt og huggede ind på dem i ryggen og fodknoglerne. Uden at tænke på 

at vogte sig selv søgte Julianus med råb og oprakte hænder at gøre dem det forståeligt, at de havde adspredt sig i vild 

uorden, men opnåede kun at gøre forfølgernes raseri endnu større; da styrtede han sig dristig i kampen, medens hans 

livvagt, som skrækken havde splittet ad, fra alle kanter råbte til ham, at han måtte holde sig borte fra de flygtendes masse; 

den kunne styrte over ham som et faldefærdigt hus. Da kom der pludselig, uvist hvorfra, en rytterlanse, som strejfede ham i 

armen, gennemborede hans ribben og blev siddende i den nederste kant af leveren. Han forsøgte at rykke den ud med sin 

højre hånd, men mærkede, at det skarpe tveæggede jern skar hans fingernerver over; da styrtede han af hesten, men blev 

straks, da alle de tilstedeværende kom ham til hjælp, bragt tilbage til lejren, hvor man opbød alle lægekunstens midler til 

hans redning. Smerten mildnedes snart, og straks ophørte også hans frygt; med stærk ånd kæmpede han mod døden og 

forlangte våben og hest for at komme ud igen i kampen og atter rejse sine folks mod, så de kunne forstå, at han ikke tænkte 

på sig selv, men kun var optaget af bekymring for andres vel. Så Julianus kom her, omend under helt forskellige forhold, til 

at lægge samme sindelag for dagen som den navnkundige Epaminondas havde vist, dengang han var blevet dødelig såret 

ved Mantinea og efter at være bragt bort fra slagmarken, bekymret spurgte om sit skjold; og da han så fik øje på dette, hvor 

det stod ved siden ad ham, døde han med glæde af sit sår; medens han uforfærdet lod sit liv, tænkte han dog med frygt på 

at miste sit skjold. Men da kejserens kræfter ikke svarede til hans gode vilje, og han led stærkt blodtab, blev han liggende 

ubevægelig og opgav alt håb om at skulle leve fra det øjeblik, han på sit spørgsmål om, hvad det sted hed, hvor han var 

faldet, hørte, at det kaldtes Frygien: thi at han her skulle finde sin død, var engang blevet ham forudsagt. 

Da kejseren var bleven bragt tilbage til sit telt, styrtede hæren med en ubeskrivelig begejstring, glødende af raseri og harme, 

frem for at hævne ham, slog med deres lanser på skjoldene og var fast besluttet på at dø, hvis skæbnen ville det således. 

Vistnok hindrede høje støvskyer dem fra at se, og den brændende solhede svækkede kraften i deres lemmer, men alligevel 

styrtede de sig uden at skåne sig selv mod fjendernes sværd, som om de nu efter tabet af deres hærfører var løste fra deres 

ed. På den anden side havde perserne fået større mod og udsendte en sådan regn af pile, at det næsten ikke var muligt for 

modstanderne at få øje på dem; foran dem drog langsomt elefanterne, hvis svære legemer og fæle brøl satte skræk både i 

mænd og heste. Langt borte kunne man høre larmen af de kæmpendes sammenstød, de faldnes suk, hestenes snøften og 

våbnenes klirren, indtil endelig begge parter blev trætte af deres sår, og nattens mørke bragte kampen til at ophøre. 

Foruden en mængde simple soldater var også 50 persiske stormænd og satraper faldne og blandt dem deres mest 

fremragende hærførere Merena og Nohodares. Lad den stortalende oldtid beundre de tyve kampe, Marcellus leverede på 

forskellige steder; lad dem dertil også feje Sicinius Dentatus, som hædredes med så mange sejrskranse (Marcellus: 

Hannibals modstander i den anden puniske krig)(Sicinius Dentatus: en tapper kriger i Roms ældre historie (på 

desemvirernes tid); lad dem dertil også beundre Sergius, som efter hvad der fortælles, blev såret 23 gange i forskellige slag, 

men hvis sidste ætling Katilina bedækkede sin slægts helteære med en evig skamplet. Dog kastede sorgen sin mørke skygge 

over alle disse glædelige begivenheder. Medens nemlig efter hærførerens bortgang alt var i fuld virksomhed, blev den højre 

fløj udmattet og Anatolius, som dengang var hofmarskal, blev dræbt; præfekten Sallustius kom i den yderste livsfare, og kun 

ved et heldigt tilfælde lykkedes det ham ved hjælp af en af sine adjudanter at slippe bort, medens rådsherren Soforius, 

(Soforius: efter en anden læsemåde Fosforius) der var ved hans side, mistede livet; ligeledes havde nogle soldater under 

mange slags farer kastet sig ind i en nærliggende skanse og kunne først efter tre dages forløb igen støde til hæren. 

Under disse begivenheder lå Julianus i sit telt og rettede følgende ord til de omkringstående, som var fulde af sorg og 

bekymring. «Så er da nu, mine venner, kun alt for tidlig den stund kommet, at jeg skal forlade livet, det jeg som en ærlig 



skyldner glæder mig ved at kunne give tilbage til den natur, som fordrer det igen. Men ikke er jeg, som mange tror, 

nedbøjet af sorg og smerte; thi jeg er kommet til den overbevisning, som alle filosofer enstemmig bekræfter sandheden af, 

at sjælen er langt ædlere end legemet, og jeg fastholder den sandhed, at man snarere har grund til glæde end til sorg, når 

en bedre tilstand fremgår af en slettere. Ligeledes tænker jeg på, at der endogså har været tilfælde, hvor døden har været 

en løn, de himmelske guder har givet mennesker, der troligt gjorde deres pligt, fordi de ikke havde noget bedre at give dem. 

Også mig er, det føler jeg godt, denne gave bestemt, for at jeg ikke skal ligge under for svære vanskeligheder, og for at jeg 

ikke nogensinde skal blive nødt til at nedværdige mig og kaste mig i snavset. Erfaringen har lært mig, at det kun er over den 

feje, smerter af alle slags vinder overhånd, medens de taber deres kraft overfor den, som holder ud. Ikke finder jeg nogen 

grund til anger ved tanken på mit liv, ikke piner mindet om nogen svar ugerning mig, hverken fra den tid, da jeg levede 

afsides i skyggen og i krogene, eller efter at jeg havde nået til kejserværdigheden, denne, der så at sige har sin oprindelse fra 

slægtskabet med guderne, og som jeg, efter hvad jeg tror, har efterladt mig uplettet, idet jeg med mådehold har ledet 

fredens værk og kun efter moden overvejelse har ført krig enten til angreb eller værn; men det er jo så verdens gang, at et 

foretagendes heldige udfald og hensigtsmæssighed ikke altid går hånd i hånd, eftersom jo engang højere magter har 

forbeholdt sig begivenhedernes udfald. Overbevist som jeg er om, at en god regerings mål er undersåtternes lykke og 

velfærd, har jeg altid, som I ved, været mest tilbøjelig til fredelige forholdsregler, og har fra mine embedshandlinger forvist 

enhver vilkårlighed, denne kilde til fordærvelse for tilstande og sæder i staten; men derimod er jeg mig nu, da jeg går bort, 

med glæde bevidst, at så ofte staten lig en myndig moder har stillet mig overfor øjensynlige farer, har jeg stået fast som 

fjeldet, vant til at træde alle skæbnens storme under fødder. Heller ikke behøver jeg at skamme mig for at tilstå, at det 

allerede for en tid siden sikkert er blevet mig forudsagt, at jeg skulle dø for sværdet. Og derfor priser jeg den evige guddom, 

at jeg ikke finder min død ved hemmeligt forræderi, ikke ved en langvarig smertefuld sygdom, og heller ikke ender som en 

forbryder, men at jeg midt på en glimrende og ærefuld løbebane er blevet fundet værdig til en strålende bortgang fra 

verden. Thi det er sandt og vist, lige fej og ræd er den, som ønsker at dø, når han ikke skal det, og en som flyr døden, når 

hans tid er kommet. Dog nu får det være nok, mine kræfter svinder. Om valget af en ny kejser tier jeg med flid, for at jeg 

ikke af uvidenhed skal forbigå en værdig, eller nævne en, som jeg anser for dygtig, og derved måske styrte ham i livsfare, 

hvis en anden bliver ham foretrukket. Men som rigens brave fostersøn ønsker jeg, at man må finde en god styrer efter mig». 

Efter disse ord, der blev udtalte i en rolig tone, ville han tilkendegive sin sidste vilje om sin privatformue til fordel for nogle 

af sine mere fortrolige venner og spurgte derfor efter hofmarskalken Anatolius. »Han har det godt», svarede præfekten 

Sallustius. Julianus forstod, at han var faldet, og den mand, der lige i forvejen havde lagt så ophøjet et sindelag for dagen og 

set på sin egen død med så uforstyrret en sindsro, sukkede nu dybt over sin vens. Alle de tilstedeværende græd; da hævede 

han sig endnu engang i sin fulde værdighed, dadlede dem og sagde, det var usselt at sørge over en kejser, som himlen og 

stjernerne ville optage i sit selskab. Nu blev det stille omkring ham og selv indlod han sig i en dyb samtale med filosofferne 

Maksimus og Priskus om sjælens ophøjede væsen, indtil såret i hans gennemborede side gik op og blodets heftige brusen 

berøvede ham ånden. Da forlangte han et glas koldt vand, drak det og skiltes derpå midt i nattens gru blidt fra livet i sit 32te 

år. Han var født i Konstantinopel og var lige fra sin tidligste barndom blevet stillet alene, da hans fader Konstantius efter 

broderen Konstantinus’s bortgang sammen med flere andre fandt deres død under tronfølgernes stridigheder, og han 

ligeledes tidlig mistede sin moder Basilina, der stammede fra en gammel adelig slægt. (Konstantinus den Store bortgang: 

efter dennes død lod Konstantius, hans søn, alle sine frænder dræbe med undtagelse af Julian og Gallus). 

4. Han var i sandhed en mand, der må regnes til heltesjælene, udmærket ved sine berømmelige gerninger og den dermed 

forbundne sjælsstorhed. Såsom der nemlig, som de vise siger, gives fire hoveddyder, afholdenhed, klogskab, retfærdighed, 

tapperhed, hvortil også slutter sig andre ydre fortrin, krigskunst, anseelse, lykke og gavmildhed, så hyldede Julianus med 

hele sin iver dem allesammen i sin almindelighed såvel som enkeltvis. 

For det første udmærkede han sig således ved en uplettet kyskhed, at han efter sin hustrus død ikke skænkede kærlighed en 

tanke. Han mindedes, hvad Plato fortæller, at sørgespildigteren Sofokles som en gammel mand fik det spørgsmål, om han 

endnu havde omgang med kvinder, men svarede nej og føjede til, at han var glad over at være blevet kvit en sådan 

lidenskab, der var som en rasende, grusom herre. For endnu mere at styrke sig i denne grundsætning, gentog han ofte den 



ytring af sin yndlingsforfatter, den lyriske digter Bakkylides (Bakkylides: fra Keos i første halvdel af det femte årh. f. Kr.), at 

som en duelig maler giver ansigtet sit mest strålende udtryk, så giver kyskheden det højtstræbende liv sin bedste skønhed. 

Denne tærende sot forstod han selv i sin blomstrende ungdomskraft så omhyggelig at undgå, at ikke engang hans nærmeste 

omgivelser, hvad dog sjælden er tilfældet, havde mindste grund til at beskylde ham for nogen udskejelse i den retning. 

Til denne afholdenhed bidrog meget det mådehold i mad og søvn, som han både hjemme og ude strengt holdt fast på. Thi i 

fred var hans føde så knap og tarvelig, at den virkelig vakte forundring hos dem, der kendte til forholdene; det var, som om 

han tænkte på snart igen at tage filosofkappen på. Og på hans forskellige hærtog så man ham stundom på soldatervis stå og 

tage sin knappe og ringe føde til sig. Når han ved en kort blund havde vederkvæget sit af strabadser hærdede legeme, stod 

han op og gik i egen person rundt og så til vagterne og forposterne, hvorpå han tog sin tilflugt til videnskabens alvorlige 

beskæftigelser. Og hvis den natlige lampe, han arbejdede ved, havde kunnet tale, ville den sikkert have aflagt vidnesbyrd 

om, at der var en stor forskel mellem ham og andre fyrster; thi om ham vidste den, at han ikke engang tillod sig nydelser, 

som den naturlige trang retfærdiggjorde. 

Om hans klogskab er der en hel mængde vidnesbyrd, hvoraf det må være nok at anføre nogle få. Han var en mester i alle 

krigens og fredens idrætter, var overmåde nedladende og gjorde ikke større fordringer for sig selv, end at han troede at 

måtte tilbagevise enhver ringeagtende og uforskammet behandling. Han var ældre i dyd end i år; alle retssager skænkede 

han stor opmærksomhed og var som dommer i almindelighed ubøjelig; streng, når det gjaldt at våge over sæderne, men 

dog mild; rigdomme foragtede han, og ligegyldig var han mod alt forgængeligt; hans valgsprog var, at det var en skam for 

den vise at sætte sin ære i det legemlige, da han jo dog har en sjæl. 

Hvor fortjent hans ry for retfærdighed var, lader sig påvise af mange ting. For det første var han, alt efter de forhold og de 

mennesker, han havde at gøre med, streng uden grusomhed, dernæst forstod han ved at straffe nogle få at sætte en bom 

for lasterne, og fremdeles truede han mere med sværdet end han brugte det. Endelig, for at forbigå meget andet, er det en 

bekendt sag, at han optrådte så lempelig mod åbenbare fjender, der efterstræbte hans liv, at han med den ham 

ejendommelige mildhed nedsatte straffen. 

For hans tapperhed taler hans mange kampe, hans krigserfaring, hans udholdenhed overfor umådelig kulde, ja selv hede. Af 

soldaten kræves legemlig, af hærføreren åndelig virksomhed. Men alligevel indlod han sig dristig i kamp med en frygtelig 

fjende og hug ham ned; flere gange stillede han sig alene med åbent bryst mod soldaterne, når de veg, og fik dem til at 

standse; både under deres hærgetogter i de rasende germaners riger og dengang han kæmpede på Persiens glødende sand, 

skred han selv i de forreste rækker for at øge soldaternes mod. Hans kendskab til alt, som vedkommer krigskunsten, viser 

sig at flere vel bekendte ting, hans angreb på byer og fæstninger midt under de værste farer, de mange forskellige måder, 

hvorpå han opstillede sine tropper til slag, hans valg af sunde og sikre lejrpladser, hans sikkert beregnede opstilling af 

forposter og feltvagter. Hans anseelse var så rodfæstet, at man holdt inderlig af ham på samme tid som man var bange for 

ham; en trofast kammerat i farer og anstrengelser kunne han midt under den heftigste kamp drage de feje til ansvar, og da 

han endnu var Cæsar, kunne han holde soldaterne i orden uden sold, uagtet han stod lige overfor vilde folkeslag, således 

som ovenfor er fortalt; og overfor de rasende krigerskarer behøvedes der kun en trussel om, at han ville trække sig tilbage i 

privatlivet, hvis de ikke holdt op med deres oprør. Endelig kan det i stedet for meget andet være nok at vide, at han ved en 

simpel tale fik sine galliske soldater, der var vante til sne og Rhinen, til at følge ham gennem vidt udstrakte egne ind i det 

hede Assyrien lige til medernes grænser. 

Hans lykke var så glimrende, at man kunne sige, lykkens gudinde havde selv påtaget sig at styre hans skæbne, havde hævet 

ham op på sine skuldre og hjulpet ham på hans sejrrige løbebane til at overvinde utallige vanskeligheder. Hertil må man 

også regne, at lige fra hans bortrejse fra vesterlandene og indtil hans død, holdt alle folkeslag sig så fuldstændig rolige, som 

om Merkurs stav beroligende svævede over verdensbegivenhederne. (Merkurs stav: den, hvormed han lukkede 

menneskenes øjne til søvn og igen vakte dem). 



Om hans godhed er der lige så talrige som pålidelige vidnesbyrd. Således blev skatterne sat overmåde lavt, kronpengene 

blev eftergivne (Note 184), ligeledes mange gældsfordringer, som i tidens længde var løbet højt op; der blev vist 

fuldkommen upartiskhed i stridighederne mellem skatkamret og privatfolk, byer fik tilbage igen, hvad de havde svaret i 

afgift til staten, og ligeledes kommunejorder med undtagelse af dem, som tidligere regeringer formentlig havde haft ret til 

at sælge. Dertil kom også, at han aldrig lagde an på at hobe penge op; tværtimod troede han, at disse lå sikrere forvarede 

hos deres virkelige ejere. I denne anledning fortalte han ofte, at da Aleksander den Store engang blev spurgt, hvor han 

havde sine skatte, svarede han: «Hos mine venner». 

Efter at vi således har skildret hans gode egenskaber, for så vidt de er kommet til vor kundskab, vil vi nu gå over til at 

fortælle om hans fejl, om vi end her kun vil udtale os ganske kort. Af karakter var han ustadig; dog mildnede han denne fejl 

ved den rosværdige sædvane at finde sig i tilrettevisning, når han veg af fra den rette vej. Han var meget snakkesalig, og kun 

såre sjælden stod munden stille på ham. Til varseltydninger var han alt for hengiven, så han i denne henseende dannede et 

fuldstændigt sidestykke til kejser Hadrianus. Han var mere overtroisk end virkelig religiøs og lod uden skånsel en utallig 

mængde offerdyr slagte, så man kunne have al grund til at tro, at var han kommet tilbage fra parterne, ville der snart have 

manglet okser til ham, ligesom kejser Markus, mod hvem der engang blev rettet det vers: ”Okserne lader sin respekt 

formelde til kejseren Markus: Men kommer hjem du med sejr - ve vor elendige hals!” 

Mængdens bifald voldte ham glæde, for de mest ubetydelige ting ville han med vold og magt roses, og af lyst til at vinde 

folkegunst nedlod han sig ofte til at tale med uværdige mennesker. 

Men trods alt dette kunne man dog have troet, det var sandt, hvad han selv sagde, at retfærdighedens gamle gudinde, som 

Aratus lader i forbitrelse over menneskenes laster svinge sig op til himlen, atter under hans regering var kommet tilbage til 

jorden, hvis han ikke undertiden havde tilladt sig vilkårligheder og blevet sin egentlige karakter utro. Thi om end de love, 

han gav, ikke var ubillige og bestemt udtalte, hvad der skulle gøres og hvad ikke, så var der dog også nogle få undtagelser. 

Således var det en hård forordning, at kristne veltalenheds og sproglærere ikke måtte give undervisning, med mindre de gik 

over til at dyrke guderne. Heller ikke det var til at holde ud, at han i municipalbyerne  (municipalbyer var provinsbyer med 

kommunalt selvstyre) på uretmæssig måde tvang mennesker til at være medlemmer af rådet, der dog enten som fremmede 

eller ved personlige forrettigheder eller deres fødsel aldeles var fritagne for sådanne byrder. 

Hvad endelig hans udseende angår, da var han af middels højde; hans hår var bløde og ligesom glatkæmmede, skægget 

kruset og spidst tilskåret, øjnene smukke og glødende af en ild, der røbede hans skarpe forstand, øjenbrynene skønne, 

næsen lige, munden noget stor, med hængende underlæbe, nakken tyk og noget foroverbøjet, skuldrene svære og brede; 

fra isse til fodsåler var han regelmæsssig bygget og derfor stærk af legeme og rask til fods. 

Men når hans modstandere har beskyldt ham for til skade for det fælles vel at have vakt krigens storme påny, da må de 

vide, hvad der jo dog så åbenbart er den virkelige sammenhæng, at det ikke var Julianus, men Konstantius, der tændte 

krigsflammen overfor perserne, idet han alt for meget tog for gode varer Metrodorus’s løgne (Note 185), således som vi 

ovenfor vidtløftig har fortalt om. Deraf kom det, at vore hære blev aldeles nedhuggede, hele afdelinger taget til fange, byer 

ødelagte, faste pladser erobrede eller sløjfede, provinser udmarvede med svære tvangsydelser, og alt landet lige til Bitynien 

og Propontis’s kyster taget i besiddelse af perserne under trusler, som snart skulle blive til virkelighed. Og i Gallien, hvor den 

ene krig opstod efter den anden, hvor germanerne oversvømmede vore lande, og hvor det stod på nippet til, at man skulle 

bane sig vej gennem Alperne for at hærge Italien, der havde indbyggerne efter mange forfærdelige lidelser intet andet end 

tårer og rædsler tilbage, og var mindet om fortiden bittert, da var tanken om, hvad fremtiden skulle bringe, endnu 

sørgeligere. Alt dette afhjalp med en næsten vidunderlig hurtighed denne unge mand, der med en tom titel af Cæsar var 

blevet sendt til vesterlandene, men snart skulle drive konger som usle trælle foran sig. Og for på samme måde at skaffe 

østerlandene lindring, angreb han perserne og havde sikkert bragt med sig tilbage derfra triumf og ærefuldt tilnavn, hvis de 

himmelske rådslutninger havde været hans planer og heltegerninger gunstige. Og skønt vi véd af erfaring, hvor ubesindigt 

mange mennesker styrter sig ind i farer, hvorledes overvundne ofte drager ud igen i krig, skibbrudne ud igen på havet for at 



vende tilbage til farer, som de så ofte har bukket under for, så er der dem, som dadler en kejser, der overalt havde været 

sejrherre, fordi han nu ønskede nye sejrsvindinger. 

5. Det var ikke nu tid til klager eller tårer. Efter at man havde draget omsorg for liget så godt tiden og omstændighederne 

tillod det, for at det kunne blive jordfæstet på det sted, han selv før havde bestemt, trådte ved den følgende dags, den 27de 

juni, frembrud hærførerne sammen midt iblandt de på alle kanter omkringsværmende fjender for sammen med fodfolkets 

og rytteriets høvedsmænd at rådslå om valget af en ny kejser. Mødet var stormende bevæget, og meningerne stod skarpt 

imod hinanden. Arinteus, Viktor og de øvrige hofembedsmænd fra Konstantius’s tid så sig om efter en duelig mand af deres 

parti, medens Nevita, Dagalaifus og de fornemste gallere søgte efter en egnende blandt deres kammerater. Således stredes 

man frem og tilbage, indtil endelig alle stemmer og ønsker forenede sig om Sallustius. Men da denne undskyldte sig med sin 

sygelighed og sin høje alder, råbte en af de mere ansete soldater, så snart han bemærkede, hvor hårdnakket Sallustius 

vægrede sig: «Hvad ville I gøre, hvis kejseren i sin fraværelse, som det så ofte er gået, havde overdraget eder ledelsen af 

denne krig? ville I ikke have sat alt andet til side og forsøgt at redde soldaterne ud af den truende fare? Nu, så gør da også 

dette nu, og får vi engang igen Mesopotamien at se, så kan begge hæres forenede stemmer (den østerlandske og den 

vesterlandske) træffe en afgørelse om valget af en lovlig kejser». 

Endnu havde man kun beskæftiget sig med denne sag en kort tid i forhold til dens vigtighed, da nogle urolige hoveder, som 

det så ofte går, når faren har nået sit højeste punkt, tog sagen i sin hånd og valgte til kejser befalingsmanden for 

hustropperne Jovianus, der ingen anden anbefaling havde end den mådelige, som lå i hans faders fortjenester. Han var 

nemlig søn af den bekendte hærfører Varronianus, som for ikke længe siden havde nedlagt sin militære værdighed og 

trukket sig tilbage til det private livs ro. Denne mand blev nu straks iført de kejserlige klæder og øjeblikkelig ført ud af teltet 

gennem den marchfærdige hærs rækker. Men da disse strakte sig 4000 skridt i længden, lod de forreste, da de hørte råbet 

Jovianus Augustus, deres stemme lyde endnu højere; thi forledte ved ligheden mellem navnene, som kun skiller sig ved et 

eneste bogstav, troede de, at Julianus var kommet sig igen og nu, som vanligt, blev ledsaget under jubelskrig. Men da toget 

kom nærmere, og de så den lange, foroverbøjede mand, gættede de sig til, hvad der var sket, og nu brød alle ud i tårer og 

klager. Hvis imidlertid en streng kritiker vil dadle som overilet et skridt, der som dette blev taget i den højeste nød, da kan 

han med større føje rette bebrejdelser mod søfolkene, når de efter tabet af en erfaren styrmand, midt under de rasende 

storme og bølgeslag overlader roret til den første den bedste af dem, der deler faren med dem. Således havde alt ordnet sig 

ligesom ved skæbnens blinde afgørelse. Den første følge deraf var imidlertid, at fanebæreren for jovianerne, den legion, 

som Varronianus i sin tid havde stået i spidsen for, gik over til perserne, fordi han som en forbitret modstander af den nye 

kejsers fader havde ligget i strid med denne, da han endnu var privatmand, og derfor var bange for sit liv nu, da hans uven 

var trådt ud af privatlivet. Så snart han blandt perserne havde fået lov til at udtale sig, underrettede han Sapor, som 

allerede var i anmarch, om, at hans frygtede modstander var død, og at nu havde en skare ophidsede trosknægte opstillet 

en skyggekejser, en hidtilværende livvagtssoldat Jovianus, en fej, blødagtig mand. Næppe havde kongen fået efterretning 

om en begivenhed, som altid havde været genstanden for hans inderligste ønsker, før han jublende over dette uventede 

held lod en afdeling af det kongelige rytteri slutte sig til dem, der førte kampen mod os; dernæst påskyndte han sin march 

og gav befaling til at angribe vor hær i ryggen. 

6. Medens man nu på begge sider traf disse foranstaltninger, skred man på Jovianus’s vegne til en undersøgelse af 

offerdyrenes indvolde. (På Jovianus’s vegne er vel ikke på hans bud, thi alle beretter går ud på, at Jovian var kristen. Ordene 

betyder kun, at de rådende foranstaltede ofringer). Erklæringen gik ud på, at han ville fordærve alt, hvis han, som det var 

hans hensigt, blev indenfor lejrvolden; derimod ville han komme ovenpå, hvis han begav sig på marchen. Men så snart vi da 

i henhold til dette begyndte at rykke ud, blev vi angrebet af perserne med elefanterne i spidsen. Ved disse dyrs brøl og 

frygtelige optog kom i begyndelsen heste og mandskab i forvirring, indtil jovianerne og herkulianerne dræbte nogle af 

bæsterne, og gjorde tapper modstand mod de harniskklædte ryttere. Derpå kom joviernes og sejrherrernes legioner deres 

nødlidende kammerater til hjælp og dræbte to elefanter tillige med en ikke ubetydelig skare fjender. Men på den venstre 

fløj faldt flere tapre mænd, Julianus, Makrobius og Maksimus, tribuner ved de ypperste legioner, hæren dengang havde. Vi 

jordfæstede dem så godt de vanskelige forhold tillod det; men da vi ved nattens frembrud i ilmarch drog hen mod en 



fæstning ved navn Sumere (Samara), fandt vi også liget af Anatolius liggende ved vejen; også dette blev lagt i jorden, så godt 

det i skyndingen lod sig gøre. Her stødte også foruden nogle hofembedsmænd de 60 soldater atter til os, der, som før 

fortalt, havde kastet sig ind i fæstningen Vakkatum. 

Den følgende dag blev der slået lejr i en dal, vi fandt, så godt de stedlige forhold tillod det. Den blev, ligesom en by med 

mure omkring sig, omgivet med en vold og havde kun én, omend bred udgang, hvor der på alle kanter blev nedrammet 

pæle, tilspidsede ligesom sværd. Da fjenderne havde fået øje på denne vor stilling, angreb de os fra bjergåserne med 

skudvåben af alle slags og dertil også med skældsord, idet de kaldte os forrædere og den herlige kejsers mordere; thi også 

de havde hørt af overløberne det ubestemte rygte, som gik, at Julianus skulle være faldet for en romersk pil. Til sidst vovede 

endogså nogle rytterafdelinger at bryde gennem hovedporten og nåede lige hen i nærheden af kejserens telt, men blev her 

eftertrykkelig slåede tilbage med tab af mange døde og sårede. 

Vi brød straks op herfra og besatte i den følgende nat en plads ved navn Karka; (Karka ligger ligesom som Dura ved bredden 

af Tigris) her var vi sikre, da ingen som før kunne forurolige vor hær på grund af de skanser, man havde anlagt ved 

flodbredden for at hindre saracenerne at gøre indfald i Assyrien. Efter en march på 30 stadier kom vi den første juli til en by 

ved navn Dura. Da hestene var udmattede, gik rytterne til fods; men pludselig blev de bagerste af dem omringede af en 

skare saracenere og på stedet kunne de være blevet nedhuggede, hvis ikke vort lette rytteri havde bragt dem hjælp i deres 

nød. Disse saracenere lod os for øvrigt nu føle deres fjendskab af den grund, at de efter Julianus’s bud ikke længere som før 

fik betydelige pengesummer som sold og gave (for at afværge deres røverske indfald); da de klagede herover, havde de fået 

det simple svar, at en krigerisk og årvågen kejser kun havde jern, ikke guld. På dette sted blev vi ved persernes 

hårdnakkethed opholdt hele fire dage. Thi så snart vi drog afsted, var de straks i hælene på os og tvang os ved uafladelige 

angreb til at vende tilbage; gjorde vi holdt og tilbød dem kamp, så drog de sig lidt efter lidt tilbage og plagede os med 

uafladelige forsinkelser. Som bestandigt hos folk, der har det værste at frygte, var selv det opdigtede velkomment, og derfor 

gik der nu det rygte, at vi ikke var langt borte fra grænserne af vore besiddelser. Som følge heraf forlangte hæren med 

utålmodige skrig, at man skulle give dem lejlighed til at sætte over Tigris. Kejseren og hans hærførere gjorde dem 

modforestillinger, påviste dem, at ved hundestjernens opgang plejede floden at gå over sine bredder, og bad dem ikke at 

betro sig til de farlige strømninger; de fleste af dem, tilføjede de, forstod sig ikke på at svømme, og desuden var begge 

bredder af den opsvulmede flod besatte med fjendtligt mandskab. Men da disse gentagne advarsler forblev frugtesløse og 

de støjende soldaters voldsomme ophidselse lod befrygte det værste, gik man endelig modstræbende ind på, at gallerne i 

forening med de nordlige germanere skulle gøre det første forsøg på at sætte over floden; blev de så revet bort af 

strømmens magt, var det at vente, at de øvriges hårdnakkethed ville få et knæk; kom de derimod fra det uden skade, vilde 

de andre få mere mod til at gøre det samme forsøg. 

Man udvalgte derfor de folk, som var mest skikkede til en sådan sag, slige, som lige fra ungdommen af var vante til i deres 

hjem at svømme over de største floder, og så snart natten kunne brede sit mørke over foretagendet, drog de afsted som på 

ét tempo, nåede hurtigere, end man skulle have ventet, den anden bred, nedtrampede og dræbte en hel skare persere, der 

var satte til at bevogte stedet, men i som sorgløse lå i søvnens arme, og gjorde så ved at række hænderne op og vifte med 

deres kapper tegn til deres kammerater om, at deres dristige foretagende var lykkes. Da soldaterne fra det fjerne så dette, 

blev de så meget ivrigere efter at sætte over, og det eneste, som kunne standse dem, var, at pionererne lovede at sætte 

sammen broer ved hjælp af sække, forarbejdede af dyrehuder. 

7. Medens man nu gjorde forgæves forsøg hermed, erfarede kong Sapor, både da han var langt borte, og ligeledes da han 

var rykket nærmere, af spejdernes og overløbernes sandfærdige beretninger om vore folks tapre gerninger, hans egnes 

skændige nederlag og det tab af elefanter, han havde lidt, større end han nogen tid kunne mindes det. Han måtte tilstå for 

sig selv, at den romerske hær, hærdet som den var ved uafladelige strabadser, efter sin berømmelige hærførers død ikke 

tænkte på sin egen redning, men kun på hævn og på at gøre en ende på den vanskelige stilling, den var i, enten ved en 

afgørende sejr eller en glimrende død. Dette var ting, som måtte vække mange slags bekymringer hos ham; han vidste, at 

der endnu var tropper nok spredte omkring i provinserne, som ved et pennestrøg kunne opbydes; han forstod også, hvor 

forskræmte hans egne folk var efter de store tab, de havde lidt, og havde tillige erfaret, at der i Mesopotamien var ladt 



tilbage en ikke synderlig mindre hær. Foruden alt dette virkede det også lammende på hans ængstelige sjæl, at 500 mand 

på én og samme tid havde svømmet over den svulmende flod uden at lide nogen skade, havde nedhugget hans vagtposter 

og opmuntret sine tilbageblevne kammerater til lignende vovestykker. 

Vi på vor side havde imidlertid tilbragt to sørgelige dage; den rivende strøm tillod os ikke at slå bro, og alt, hvad vi havde af 

spiseligt, var blevet fortæret. Soldaterne raste af sult og vrede og ville jo før jo bedre hellere falde for sværdet end dø på en 

så ussel måde som af sult. 

Dog stod endnu den himmelske gud i sin evige nåde på vor side. Mod forventning gjorde perserne det første skridt og 

sendte Surena med en anden fornem mand over til os for at gøre aftale om fred; thi også deres mod var sunket, og at 

romerne næsten i alle slag gik af med sejren, voldte dem fra dag til dag megen uro. Imidlertid var de vilkår, de opstillede, 

vanskelige og listigt anlagte; de foregav, at den allernådigste konge af menneskelige hensyn ville tillade levningerne af 

hæren at vende tilbage, dersom kejseren med hans fornemste hærførere ville opfylde hans fordringer. På vor side blev 

Arinteus afsendt tilligemed præfekten Sallustius, men medens man nu overvejede frem og tilbage, hvad der skulle gøres, gik 

fire dage hen, hvori vi pintes af en sult, værre end hvilken som helst dødsstraf. Havde kejseren, før han afsendte disse 

mænd, benyttet disse fire dage til lidt efter lidt at trække sig ud af fjendens land, havde han sikkert kunnet nå Korduene, en 

frugtbar provins, der tilhørte os, og som ikke lå mere end 100,000 skridt (100,000 skridt: 20 mil.) borte fra det sted, hvor 

dette foregik. 

Kongen stod imidlertid fast på at få igen de lande, han påstod Maksimian engang havde berøvet ham, og ville tillige, som 

det siden i forhandlingernes løb viste sig, have som løsepenge for os fem provinser på den anden side Tigris, nemlig 

Arzasene, Moksoene, Zabdizene  (Arzaseno og Moksoene i Armenien; Zabdizene i Mesopotamien), endvidere Rehimene, 

Korduene (Korduene i Armenien) med 15 fæstninger, Nisibis, Singara og Kastra Maurorum, en overordentlig heldig 

beliggende fæstning. Vi havde hellere villet kæmpe ti gange end gå ind på en eneste af disse fordringer, men smigrerskaren 

satte nu ind på den frygtsomme kejser og hviskede ham i øret det frygtelige navn Prokopius; han ville sikkert, påstod de, 

hvis ikke kejseren vendte tilbage, på efterretningen om Julianus’s død ved hjælp af de usvækkede tropper, som stod under 

hans befaling, uden modstand og med stor lethed hidføre en omvæltning af forholdene (omvæltninger dvs. opkastede sig til 

modkejser). Disse farlige ord blev så ofte gentagne, at han til sidst kom i raseri og uden nølen gav alt, hvad man forlangte; 

kun med vanskelighed opnåede han så meget, at Nisibis og Singara i det mindste uden deres indbyggere kom under 

persernes herredømme og at romerne i de fæstninger, der skulle afstås, fik lov til at trække sig ind under vor beskyttelse. 

Men hertil kom desuden den lige så skadelige som skændige tilsætning, at vi efter indgåelsen af dette forlig aldrig måtte 

låne øre til nogen bøn af vor urokkelig trofaste ven Arsaces eller bringe ham hjælp. Hermed havde man en dobbelt hensigt; 

dels ville man straffe manden, som på kejserens bud havde ødelagt Kiliokomum, dels beholde lejlighed til engang uhindret 

at kunne gøre indfald i Armenien. Derfor hændte det sig da også siden, at den samme Arsaces blev taget levende til fange, 

og at perserne under de senere uroligheder og borgerkrige rev til sig den store strækning af Armenien, som støder op til 

Medien, og desuden Artaksata. 

Efter at dette uhæderlige forlig var blevet sluttet, blev der, for at man ikke under våbenstilstanden skulle foretage sig noget, 

som stred mod overenskomsten, på begge sider stillet embedsmænd som gidsler, på vor side Nemota, Viktor og 

Ballovædius, tribuner ved fremragende legioner, og af modpartiet Bineses, en af de fornemste stormænd, og tre andre 

adskillig bekendte satraper. Så kom der da istand en fred på 30 år, som blev bekræftet ved gensidig ed, og nu vendte vi 

tilbage igen, men ad en anden vej, da egnene langs med floden var bakkede og besværlige; på denne march blev vi hårdt 

trykkede af mangel på mad og drikke. 

8. Denne fred, der således var indgået under skin af menneskelighed, kom til at bringe fordærvelse med sig for mange, som 

blev pint lige til døden af sult og derfor hemmeligt sneg sig bort; men enten kunne de ikke svømme og blev opslugte af 

flodens hvirvler, eller også, hvis de møjsommelig fik arbejdet sig gennem bølgerne og kom over til den anden bred, blev de 

grebne af saracenerne eller perserne, der, som kort før bemærket, havde måttet flygte for germanerne, og blev enten 

nedhuggede som kvæg eller slæbt ind i landet for at sælges. Men da trompeterne gav tegnet til åbenlyst at gå over floden, 



styrtede alle og enhver sig med rasende iver og blindt hastværk i den øjensynligste fare. Alle ville de komme foran de øvrige 

og så hurtig som muligt redde sig ud af disse forfærdelige forhold; nogle sammenføjede i hastværket alskens fletværk og lod 

hestene svømme efter på begge sider, andre satte sig på lædersække, andre igen faldt i øjeblikkets nød på forskellige andre 

hjælpemidler, og således trængte alle sig i skæv retning mod flodens fremstyrtende bølger. Kejseren foer med nogle få 

ledsagere over på de små skibe, som vi før har fortalt var blevet tilbage efter flådens brand, og lod så fartøjerne ile frem og 

tilbage, indtil vi alle var satte over. Således nåede vi da endelig allesammen med undtagelse af de druknede over til den 

anden bred og var ved den himmelske guddoms nåde gennem mange vanskeligheder reddede ud af faren. 

Endnu var vi opfyldte af bekymring for mulige ulykkestilfælde, da vi af vore lette fortropper erfarede, at perserne langt 

borte udenfor vor synskreds holdt på at slå en bro, for at de nu efter fjendtlighedernes ophør og fredspagtens afslutning 

kunne overfalde vore syge, der skred mindre varsomt frem, nu da de var blevet fri for krigens ængstelser, og muligt 

opsnappe vore dyr, som jo længe havde været hårdt medtagne. Da de imidlertid mærkede, de var røbede, afstod de fra 

deres skændige forehavende. Da vi også var blevet fri for denne bekymring, ilede vi fremad i lange dagsmarcher og kom i 

nærheden af Hatra, en gammel by, der lå midt i en ørken, men for nogen tid siden var blevet forladt; til forskellige tider 

havde de krigeriske kejsere Trajanus og Severus forsøgt at ødelægge den, men havde nær mistet hele deres hær under 

forsøget, således som vi har fortalt under disse kejseres liv. Her erfarede vi, at på en strækning af 10,000 skridt var der i 

disse tørre egne ikke andet end saltagtigt, stinkende vand at finde og til føde ikke andet end abrod, malurt, ormegræs og 

lignende elendige urter; alle de fade, vi havde med os, blev derfor fyldte med fersk vand, og ved at slagte kamelerne og 

andre lastdyr skaffede vi os levnedsmidler, som rigtignok kom os dyrt til at stå (da de måtte undvære dyrene på marchen). 

Efter en march på seks dage, hvori der ikke engang var, et græsstrå at finde til vederkvægelse i den højeste nød, traf vi ved 

en persisk fæstning ved navn Ur på hærføreren i Mesopotamien Kassianus og tribunen Mauricius, der allerede for en god 

stund siden var draget ud for at bringe os de levnedsmidler, som den hærafdeling, der var blevet tilbage under Prokopius og 

Sebastianus, havde opsparet ved sin husholderske levemåde. Herfra blev notaren Prokopius, en anden end den førnævnte, 

og krigstribunen Memoridus sendte til Illyrikum og Gallien for at melde Julianus’s død og Jovianus’s senere ophøjelse til 

kejser. Tillige havde kejseren givet dem det pålæg at bringe hans svigerfader Lucillianus, der efter sin afsked fra hæren 

havde trukket sig tilbage i ro og nu opholdt sig i Sirmium, hans udnævnelse som høvedsmand over rytteriet og fodfolket og 

indstændig pålægge ham at ile til Mediolanum, for at sikre sig roligheden der, eller hvis det gik, som man endnu mere måtte 

frygte, at der brød oprør ud, da at skride ind med væbnet hånd. Hertil føjede kejseren en hemmelig skrivelse, hvori han 

ligeledes opfordrede Lucillianus til at tage med sig nogle udvalgte mænd af prøvet dygtighed og troskab for efter 

omstændighedernes medfør at benytte sig af deres hjælp. Med klog beregning udnævnte han Malarik, som dengang i 

privatanliggender opholdt sig i Italien, ved at oversende ham hans embedstegn til Jovinus’s efterfølger som hærfører i 

Gallien. Hermed tænkte han at vinde en dobbelt fordel; for det første fik han fjernet en hærfører, der havde store 

fortjenester, og som af den grund måtte være mistænkelig, for det andet måtte han ved at hæve en mand med små 

udsigter gøre ham bestemt på med al sin iver at hjælpe sin lykkes skaber til at befæste ham i hans endnu vaklende stilling. 

Desuden blev det pålagt de mænd, der skulle udrette disse ærinder, at stille begivenhedernes gang i et bedre lys og hvor de 

kom hen, i samklang med hinanden at udbrede det rygte, at det partiske hærtog havde endt lykkelig. Desuden skulle de 

tage nætterne til hjælp for at påskynde deres rejse, lægge provinsernes styrere og de højere officerer den nye kejsers 

skrivelse på hjerte, hemmelig udforske hver enkelts sindelag og derpå så hurtig som muligt komme tilbage med svar, for at 

man kunne få vide, hvorledes det stod til i de fjerne landsdele, og derefter i tide og med forsigtighed tage deres 

forholdsregler til befæstelsen af herredømmet. 

Imidlertid ilede rygtet, dette hurtigste af alle bud, hvor det gælder sørgelige hændelser, forud for disse brevbærere og fløj 

gennem provinser og folkeslag. Smerteligere end nogen anden traf det indbyggerne i Nisibis, da de fik at vide, at byen var 

overgivet til Sapor, hvis vrede og fjendskab de havde al grund til at frygte, når de tænkte på alle de tab, han havde lidt under 

sine gentagne forsøg på at storme byen. Så meget forstod i det mindste enhver, at østerlandene forlængst havde kommet 

under persernes herredømme, hvis ikke denne by havde gjort modstand ved sin fordelagtige beliggenhed og sine faste 

mure. Men hvor meget end disse stakler pintes af frygt for fremtiden, holdt de sig dog endnu oppe med det svage håb, at 



kejseren enten af egen drift eller bevæget ved deres bønner skulle opretholde byen i sin forrige stand som østerlandenes 

sikreste formur. 

Medens nu forskellige rygter overalt udbredte begivenhedernes gang, blev de få levnedsmidler, hæren som ovenfor sagt 

havde fået sig tilført, fortærede, og nu var nøden så stor, at den ville have tvunget menneskene til at vende sig mod 

hinanden indbyrdes, hvis ikke kødet af de slagtede lastdyr endnu en tid havde holdt ud. Men følgen heraf var, at en 

mængde våben og oppakning blev kastet bort. Thi vi var så udmarvede af den frygtelige sult, at hvis der nogetsteds lod sig 

opstøve en eneste skæppe mel, hvad forøvrigt kun sjælden var tilfældet, blev den betalt med ti guldstykker, og endda 

regnedes dette for meget billigt. 

På vor march videre fremad kom vi til Tilsafata (Tellaafor), hvor Sebastianus og Prokopius under de sædvanlige 

højtideligheder stødte til os med tribunerne og officererne for de soldater, der var betroede dem til Mesopotamiens 

beskyttelse. De blev nådigt modtagne og sluttede sig til vort tog. I ilmarch drog vi videre og kastede et længselsfuldt blik på 

Nisibis, men kejseren opslog sin standlejr udenfor byen og trods hele folkets indstændige bøn om at komme ind i byen og 

som de andre kejsere tage sit ophold på slottet, afslog han det hårdnakket; han skammede sig for at være indenfor den 

uindtagelige bys mure, når den blev udleveret til de forbitrede fjender. Her blev ved denne lejlighed Jovianus, den 

fornemste af rigets notarer, den samme, om hvem vi ovenfor fortalte, at han ved belejringen af Mairzamalka var blandt 

dem, som trængte frem igennem minegangen, i nattens mørke revet bort fra sit bord, ført hen til et af sideliggende sted, 

kastet ned i en udtørret brønd og tildækket med stene. Grunden var uden tvivl den, at han efter Julianus’s død var blevet 

nævnt af nogle få som værdig til kejserværdigheden og efter Jovianus’s valg ikke havde opført sig med tilstrækkelig 

tilbageholdenhed; tværtimod havde man hørt ham hviske et og andet om det forefaldne, ligesom han også nu og da indbød 

officerer til sit bord. 

9. Dagen efter begyndte Bineses, den fornemste af de ovenfor nævnte persere, i sin iver efter at fuldbyrde kongens pålæg 

at drive på, at forliget skulle opfyldes. Så snart den romerske kejser gav sin tilladelse til det, rykkede han ind i byen, lod sit 

folks mærke vaje fra borgen og bragte indbyggerne den sørgelige efterretning, at nu måtte de vandre ud af deres fædrene 

stad. Og da befalingen lød på, at alle på stedet skulle forlade deres hjem; så bønfaldt de med udstrakte hænder kejseren 

om, at man dog ikke måtte tvinge dem til denne afrejse; til at værge deres hjem var de stærke nok alene, forsikrede de, 

uden nogen understøttelse fra staten enten af levnedsmidler eller soldater, og de var aldeles overbeviste om, at 

retfærdigheden selv, som de så ofte havde erfaret det, ville bistå dem i kampen for deres fædrene bopæl. Men så 

indstændig end rådet og folket bad om dette, blev det dog altsammen til ingen nytte talt hen i vind og vejr, da kejseren, 

som rigtignok frygtede for ganske andre ting, ikke ville, efter hvad han foregav, tage en sådan brøde som en mened på sig. 

Da udviklede Sabinus, ved sin formue og sin byrd en af de mest fremragende borgere, med flydende tunge, at Konstantius 

var under de mest frygtelige krige mere end engang blevet slagen og var endog tilsidst med nogle få ledsagere på flugten 

blevet drevet hen til en liden åben by ved navn Hibita, hvor han ikke havde andet at leve af end et stykke brød, han betlede 

sig til hos en gammel bondekone; men alligevel havde han til sin dødsdag intet tabt. Jovianus derimod havde straks ved 

tiltrædelsen af sin regering afstået provinsernes formur, bag hvilken man fra gammel tid havde stået så sikker som bag lås 

og lukke. Men man kom ikke et skridt videre hermed, da kejseren hårdnakket skød sig ind under den forpligtelse, hans ed 

pålagde ham. Da han imidlertid også afslog at modtage de kronpenge, som blev ham tilbudte, men endelig efter lang 

vægring blev nødt til at tage imod dem, var en sagfører ved navn Silvanus kæk nok til at råbe: »Gid du må blive kronet på 

samme måde, kejser, af rigets øvrige byer!» Over disse ord blev han så vred, at han befalede alle indbyggerne inden tre 

dage at forlade byen, hvad der naturligvis fremkaldte en almindelig forbandelse over sådanne tilstande. 

Som følge heraf blev der sat soldater til at drive indbyggerne ud og true enhver med døden, som nølede; jammer og klage 

fyldte hele byen, og ingensteds var der andet end et eneste suk at høre. Mødrene sønderrev deres hår, da de skulle vandre i 

landflygtighed bort fra det hjem, hvori de var fødte og opdragne, den barnløse moder, den forladte enke, da de skulle jages 

bort fra asken af sine, overalt så man den beklagelsesværdige skare, som omfavnede dørstolperne eller tærsklerne på deres 

huse. Og nu fyldtes de forskellige veje med folk, som løb fra hinanden, hvor enhver bedst kunne. I ilsomheden rev mange de 



af deres ejendele med sig, som de troede at kunne få bort, uden at agte på meget andet kostbart bohave, som de af mangel 

på lastdyr måtte lade blive tilbage. 

Med rette må man ved denne lejlighed anklage dig, du det romerske riges skæbnegudinde, som netop medens stormene 

raste mod staten, rev roret ud af den erfarne styrmands hænder og rakte det til en ikke udviklet yngling, som i sit 

foregående liv ikke havde gjort sig bekendt ved nogen fremragende gerning i denne retning, en yngling, man hverken havde 

noget at rose eller dadle for. Det måtte jo gå enhver brav mand dybt til hjerte, at han bestandig var ængstelig for, at der 

skulle opstå en medbejler til hans magt, at hans tanke altid var i Gallien og Illyrikum, hvorfra så mange havde gjort det 

første skridt til den højeste værdighed, at han var så ivrig for at komme rygtet om hans ankomst i forkøbet, og at han derfor 

under påskud af at gyse tilbage for en mened begik en for hans magt så uværdig handling, som at forråde Nisibis, der lige fra 

kong Mitridates’s tider af al sin magt havde værget Østerlandene mod at blive et bytte for perserne. Thi aldrig vil man, så 

vidt jeg ved, siden Roms oprindelse i historiens blade kunne finde noget eksempel på, at nogen del af vort rige er blevet 

afstået til fjenden af en kejser eller en konsul, ja ikke engang, at man har tilstået nogen en triumf for at have generobret 

det, som var gået tabt, men kun for at have udvidet riget. Deraf kom det, at man nægtede Publius Scipio triumf for at have 

genvundet Spanien,(Note 186) Fulvius for efter en lang kamp at have betvunget Kapua, Opimius for efter flere slag med 

vekslende udfald at have tvunget fregellanerne, som dengang var Roms dødelige fjender, til at overgive sig. Tillige lærer den 

gamle historie os, at forlig, som man med skam indgik i den yderste nød, selvom begge parter højtidelig havde besvoret 

dem, øjeblikkelig blev satte ud af kraft ved genoptagelse af krigen, som f. eks. da i gamle dage legionerne var sendte under 

åget i Samnium ved de Kaudinske Passer, da Albinus i Numidien kom på sin skændige tanke om fred, og da Mancinus som 

ophavsmand til et skammelig påskyndet forlig blev udleveret til numantinerne. 

Efter at man altså havde drevet indbyggerne ud og overgivet byen, blev tribunen Konstantius sendt afsted for at udlevere 

de befæstede pladser og byens omegn til de persiske stormænd. Endvidere fik Prokopius befaling til at rejse bort med 

Julianus’s lig, for at jordfæste det i Tarsus’s forstad, således som han selv i sin levetid havde bestemt. Prokopius begav sig på 

vej for at fuldbyrde sit ærinde, men forsvandt pludselig efter ligets jordfæstelse og kunne trods den omhyggeligste 

efterforskning ikke findes noget steds, før han længe efter pludselig viste sig i Konstantinopel i purpurklædning. 

10. Efter på denne måde at have afgjort disse sager fortsatte vi vor march og kom til Antiokia, hvor guderne flere dage i 

træk ligesom viste os sin vrede ved en række frygtelige begivenheder; erfarne tegnsudlæggere erklærede, 

at det varslede om sørgelige tildragelser. Thi Cæsar Maksimianus’s billedstøtte, som stod i forhallen til slottet, mistede 

pludselig den kobberkugle, i form af en himmelglobus, som den holdt i hånden; med en frygtelig bragen knagede bjælkerne 

i rådssalen, og ved højlys dag så man kometer, om hvis art og væsen de naturkyndige har forskellige meninger. Nogle 

antager nemlig, at de har fået sit navn deraf, at de kaster ud til alle kanter brudte ildstråler ligesom hår (hår heder på græsk: 

kome), idet de består af en mangfoldighed af stjerner, der har samlet sig til et hele. Andre mener, at de er tørre dunster, 

som efterhånden hæver sig fra jorden op til de højere steder og der kommer i brand. Andre igen formoder, at solstråler på 

deres løb ved en tæt sky bliver hindret fra at trænge ned til de underliggende egne, og idet de derfor spreder deres glans 

over dette tætte legeme, tager det sig ud for det menneskelige øje som er slags stjernelys. Andres mening går derimod ud 

på, at denne naturforeteelse viser sig da, når en ualmindelig højtstående sky får en lysglans ved sin nære stilling til den 

evige ild, eller også, at de er stjerner som alle de andre, men det lader sig ikke ved menneskelig beregning bestemme, til 

hvilke tider de vil komme tilsyne eller forsvinde. Endnu meget andet fortælles om kometerne i deres skrifter, som har 

kendskab til verdensordningen, men det kan vi her ikke udvikle; vi må videre i vor fortælling. 

Kejseren opholdt sig kun kort i Antiokia; thi nedbøjet som han var under byrden af mange slags sorger, plagedes han af en 

mærkelig uro efter at komme videre; derfor skånte han hverken dyr eller mennesker, brød op midt i den strengeste vinter 

trods alle de mange før nævnte varslers forbud og kom til Ciliciens berømte by Tarsus, om hvis oprindelse jeg før har fortalt. 

Også herfra higede han efter at komme bort så snart som muligt og lod kun smykke Julianus’s gravsted, som står i forstaden 

ved den vej, der fører til Taurus’s bjergpasser. Men sandelig, havde man dengang tænkt, som man burde, skulle ikke Kydnus 

(flod ved Tarsus), så yndig og klar en flod den end er, set hans støv og aske, men til blivende æresminde om hans ædle 



gerninger skulle Tiberen have beskyllet det, den flod, som løber midt igennem den evige by og skyller forbi så mange gamle 

heltes mindesmærker. 

Han forlod nu Tarsus og drog i lange dagsrejser til den kappadokiske by Tyana. Her traf han sammen med notaren Prokopius 

og tribunen Memoridus på deres tilbagerejse; de gav ham en sammenhængende beretning fra først til sidst om deres 

sendelse og begyndte med at fortælle, at Lucillianus i følge med tribunerne Semiaukus og Valentinianus var kommet til 

Mediolanum, men på efterretningen om, at Malarik vægrede sig ved at tage mod posten som høvedsmand for rytteriet, 

hurtigst muligt havde begivet sig til Remi (Rheims). Men her havde han, aldeles som om folket lå i den dybeste ro, gået over 

stregen, som man siger, og i utide, før endnu alt var ordentlig sikret, trukket en forhenværende offentlig regnskabsfører til 

retsligt ansvar. Manden havde da i bevidstheden om sine bedragerier og underslæb kastet sig i armene på soldaterne og 

falskelig udspredt, at Julianus endnu levede, men at en ganske ubetydelig mand havde rejst oprørsfanen mod ham; som 

følge af dette falske rygte havde der rejst sig en voldsom storm blandt soldaterne, og Lucillianus og Semiaukus var blevet 

dræbte. Valentinianus, den samme, som kort efter blev kejser, havde været ude af sig selv af frygt og ikke vidst, hvor han 

skulle flygte hen, indtil endelig hans gæsteven Primitivus havde bragt ham i sikkerhed. Dog fulgte der også med disse 

sørgelige budskaber en glædelig efterretning, at der nemlig var undervejs fra Jovinus nogle officerer af den afdeling, man i 

militærsproget kalder hustropperne, som skulle melde ham, at hæren i Gallien intet havde imod Jovianus’s ophøjelse til 

kejser. 

På efterretningen herom overdrog kejseren befalingen over det andet kompagni af skjoldbærerne til Valentinianus, der var 

kommet tilbage med hine udsendinge; Vitalianus, der før have stået ved erulerne, blev optaget blandt hustropperne; den 

samme mand blev lang tid efter forfremmet til hærfører, men gjorde sine sager dårlig i lllyrikum. Arinteus blev ufortøvet 

sendt til Gallien med et brev til Jovinus, hvori denne blev bekræftet i sin post og opmuntret til at stå fast; tillige fik han 

befaling til at straffe ophavsmanden til uroen, og at sende dem, der først havde sat oprøret igang, bundne til hoffet. Efter 

disse, som man fandt, nødvendige forholdsregler kom i Aspuna, en liden municipalby i Galatien, de ovenfor nævnte galliske 

officerer til kejseren og fik adgang til statsrådet; man hørte med venlighed på hvad de havde at forebringe, og lod dem med 

gaver igen vende tilbage til deres faner. 

Efter sin ankomst til Ankyra tiltrådte kejseren, efter at man, så godt omstændighederne tillod det, havde truffet de 

nødvendige foranstaltninger til festoptoget, konsulatet (for året 364) og udnævnte til sin embedsbroder sin søn 

Varronianus, som dengang endnu var et lidet barn, og hvis skrigen og hårdnakkede modstræben mod efter skik og brug at 

lade sig sætte på den kuruliske stol (de højere embedsmænds stol, af elfenben), var et varsel om det, der snart skulle 

indtræffe. 

Også herfra blev Joviauus drevet bort af det livsmål, som nu nærmede sig ham med hurtige skridt. Thi da han var kommet til 

Dadastana, der ligger midt imellem Bitynien og Galatien, fandt man ham en nat død. Der gik mange forskellige 

formodninger om dette dødsfald. Der fortælles nemlig, at han havde lagt sig til ro i et værelse, som fornylig var kalket; den 

skadelige damp heraf havde han så ikke kunnet tåle. Andre fortæller, at en stærk kuldamp steg ham til hovedet og dræbte 

ham, andre igen, at hans forslugenhed pådrog ham en dødelig forstoppelse. Han døde i sit 33te år. Hans livsende blev den 

samme som Scipio Æmilianus’s, og ved ingen af dem hører vi, at der blev anstillet nogen nærmere undersøgelse om deres 

død. (Scipiov Æmilianus blev funden myrdet i sin seng. Måske forfatteren vil give os et vink om, at han som så mange også 

antog Jovian for at være myrdet). 

Sit legeme bar han med værdighed, når han gik; hans mine var venlig, hans øjne blå, hans legemshøjde overmåde stor, så at 

man i lang tid ikke kunne finde nogen fyrstelig klædning, der passede ham. Til sit forbillede tog han sig mest Konstantius; 

selv efter middag gav han sig undertiden af med alvorlige forretninger, og i selskab med sine fortrolige plejede han at 

hengive sig til alskens spas for alles øjne. Han begunstigede den kristne religion og viste den nu og da udmærkelse, 

kundskaber havde han kun lidt af, men hans hjertelag var godt, og efter de få befordringer at dømme, som han foretog, ville 

han vist gerne gå omhyggelig frem i valget af dommere. Forøvrigt var han en svær frådser, hengivelse til vin og sanselig 

vellyst, fejl, som han dog måske ville have aflagt af hensyn til sin høje værdighed. Man fortalte, at hans fader Varronianus af 



en drøm, han havde haft, forlængst havde vidst hvad der skulle komme og fortalt det til to af sine fortroligste venner med 

det tillæg, at han selv desuden skulle have konsulatet. Men medens det første gik i opfyldelse for ham, nåede han ikke det 

andet. Thi han fik høre om sin søns ophøjelse, men blev overrasket af døden, før han fik ham at se. Men fordi oldingen i 

drømme havde fået den åbenbarelse, at en af hans navn skulle have den højeste embedspost, så blev hans sønnesøn 

Varronianus, som dengang endnu var et barn, erklæret for konsul sammen med sin fader Jovianus, således som ovenfor er 

fortalt. 

Seks og tyvende bog. 

1. Valentinianus, høvedsmand for den anden afdeling af skjoldbærerne, bliver i sit fravær af alle de borgerlige og militære 

myndigheder fra Nikæa af opfordret til at modtage kejserværdigheden. Han tør ikke straks træde frem for offentligheden, 

fordi det netop er skuddag. Om skuddagene - 2. Valentinianus kommer til Nikæa, bliver enstemmig udråbt til kejser og 

holder i fuldt kejserlig skrud en tale til soldaterne - 3. pronianus’s styre som bypræfekt i Rom - 4. Valentinianus udnævner i 

Nikomedia sin broder Valens til staldmester og gør ham kort efter i Konstantinopel med hærens samtykke til sin medstyrer - 

5. De to kejsere deler hærførerne og legionerne mellem sig. Kort efter tiltræder de konsulatet, Valentinianus i Mediolanum, 

Valens i Konstantinopel. Alamannerne hærger Gallien; Prokopius gør oprør i østerlandene - 6. Prokopius’s byrd, karakter og 

tidligere stillinger; hvorledes han under Jovianus måtte holde sig skjult, men nu optræder som kejser i Konstantinopel - 7. 

Prokopius bringer uden blodsudgydelse Trakien i sin magt og tvinger alle soldaterne her til at sværge ham troskabseden. 

Jovierne og sejrherrerne, som Valens sender mod ham, bringer han ved en tale over til sig - 8. Valens’s uheld ved Nikæa og 

Kalcodon. Bitynien falder i Prokopius’s magt og derpå efter Kyzikus’s erobring Hellespontus - 9. Prokopius bliver forladt af 

sine tilhængere i Bitynien, Lykien og Prygien, bliver udleveret til Valens og henrettet - 10. Prokopius’s frænde, 

livvagtsofficeren Marcellus, og andre af Prokopius’s tilhængere bliver henrettede – år 364, 365 og 366. 

*** 

1. Jeg har nu med møjsommelig flid ført begivenhedernes række ned til grænserne af vor egen tid. Allerede var det min 

første beslutning ikke at vove mig over på et mere almindelig kendt felt, dels for at undgå de farer, som altid knytter sig til 

sandheden, dels for at fortsættelsen af mit arbejde kunne slippe fri for utidige kritikeres dom; disse folk skråler jo straks, 

som om man havde fornærmet dem på det dybeste, når man forbigår, hvad kejseren talte om ved middagsbordet, eller 

glemmer at fortælle om grunden til, at nogle simple soldater blev straffede foran fronten, og bliver højlig forbitrede over, at 

man i den udførlige skildring af en egn virkelig kan forbigå i tavshed navnene på nogle småfæstninger eller ikke nævner 

navnene på alle dem, der var med til at hilse på byprætoren (hilse på byprætoren var ved hans embedstiltrædelse den 

første januar), og alt sådant, der ikke på nogen måde lader sig forene med reglerne for en fornuftig historieskrivning. Thi 

historien er vant til at færdes på begivenhedernes højdedrag, men giver sig ikke af med at efterspore alle slags småting ned 

i deres ubetydelige årsager. Slige fordringer kan man ikke gøre, uden at man også tænker sig muligheden af at kunne fatte 

de udelelige smålegemer, der svømmer om i det tomme rum, atomer, som vi grækere kalder dem. Det er sådanne 

bekymringer, som også har bevæget nogle af de gamle til ikke i deres levetid at udgive udførlige undersøgelser over 

forskellige begivenheder, således som f. eks. Tullius (Cicero, yngre end Cicero), der i denne sag dog må være et agtværdigt 

vidne, forsikrer i et brev til Kornelius Nepos. (Han var en historieskriver). Imidlertid vil vi uden at bryde os om pøbelens 

uvidenhed skride til fortsættelsen af vor fortælling. 

Efter at de før omtalte vekslende begivenheder med al deres gru havde taget en så sørgelig slutning, og tre fyrster havde 

fundet deres død så tæt efter hverandre, sørgede man for liget af den sidst bortfarne og sendte det til Konstantinopel, for 

at det kunne blive jordfæstet blandt de afsjælede kejsere. Hæren rykkede derimod videre frem mod Nikæa, hovedstaden i 

Bitynien, og nu så de vigtigste civile og militære embedsmænd, grebne af vigtigheden ved det hverv, de i fællesskab skulle 

udøve, nogle af dem også opblæste af forfængelige forhåbninger, sig om efter en værdig, ved lang erfaring prøvet 

statsstyrer. 



Et blot og bart rygte, som kun nogle få hviskede hinanden i øret, nævnte Ekvitius, som dengang var tribun for den første 

afdeling af skjoldbærerne; men da han var en hård mand med liden levemåde, faldt han ikke i magthavernes smag. Da 

ymtede man, men ganske på det løse, om Jovianus’s frænde Januarius, der var hærens proviantmester i Illyrikum. Han blev 

imidlertid også forkastet, da han boede for langt borte, men så faldt endelig alles enstemmige valg under ledelse af den 

himmelske styrelse på den, der bedre end nogen anden var skikket til dette hverv, på Valentinianus, høvedsmanden for den 

anden afdeling af skjoldbærerne, som var blevet tilbage i Ankyra, men havde fået befaling til snart at følge efter. Da dette 

valg uden modsigelse syntes det bedste for staten, blev der sendt bud til ham for at påskynde hans ankomst; men imidlertid 

sad der i hele ti dage ingen ved statens ror, noget, varselstyderen Markus havde forudsagt i Rom ved undersøgelsen af 

offerindvolde. 

Den mand, som imidlertid ihærdigt sørgede for, at der ikke skulle ske nogen afvigelse fra den engang fattede beslutning, og 

at ikke soldaternes så ofte vægelsindede lune skulle erklære sig for en af de netop tilstedeværende, var Ækvitius og med 

ham Leo, som dengang under rytteriets høvedsmand Dagalaifus beklædte et embede som regnskabsfører, men siden som 

hofmarskal skulle spille en så fordærvelig rolle. Begge disse søgte, så vidt det stod i deres magt, som pannoniere (Note 187) 

og tilhængere af den nyvalgte kejser, at styrke hele hæren i den beslutning, der var blevet fattet. 

Da den budsendte kom, ville han på grund af anelser i anledning af det skridt, han skulle tage - så måtte man ialfald tro - 

eller også på grund af gentagne drømme, hverken lade sig se eller træde frem for offentligheden den følgende dag. Sagen 

var imidlertid den, at han var bange for den dengang i februar indtrædende skuddag, der, som han havde erfaret, flere 

gange havde været ulykkebringende for den romerske stat. Om denne dag vil jeg her give pålidelig forklaring. 

Et år kalder man, efter hvad de gamle i jordens og stjernernes bevægelser kyndige mænd, fornemmelig Meton, Evktemon, 

Hipparkus og Arkimedes, har beregnet, den tid, da solen efter himmellegemernes evige love gennemløber dyrekredsen eller 

zodiakos, som grækerne kalder den, og efter 365 dage og nætters forløb vender tilbage igen til det samme punkt; eller 

endnu nøjere bestemt, den tid, da den stiger op fra vædderens anden grad, indtil den efter fuldendelsen af sin bane igen er 

trådt ind i den. Imidlertid afsluttes årets virkelige tidsrum ikke med den 365de dags middag, men strækker sig endnu i seks 

timer længere, og det følgende år vil således først begynde klokken 6 om aftenen. Det tredje begynder ved den første 

nattevagt og når til den sjette time på natten (første nattevagt var fra kl. 6 om aftenen til kl. 9), det fjerde går fra midnat til 

det er blevet klar dag. For at nu ikke denne forskellige begyndelse på årene og dette at et udløber ved den sjette time på 

dagen, et andet ved den sjette time om natten, skal bringe alle beregninger i den værste forvirring og en høstmåned 

stundom indtræffe om våren, er man blevet enig om at slå disse seks timer, der i fire år beløber sig til 24, sammen til et 

døgn hvert fjerde år. Ved denne dybe tanke, der vandt de fleste kyndige mænds bifald, har man udrettet, at året holdes 

indenfor faste og bestemte grænser og ikke længere er en sag, det står på det uvisse; beregningen af solbanen er nu ikke 

mere udsat for nogen fejltagelse, og månederne indtræffer altid på den én gang fastsatte tid. Denne fremgangsmåde var 

længe ukendt for romerne, før de endnu havde udvidet grænserne for sit rige i nogen synderlig grad, og gennem mange 

århundreder indviklede de sig derfor i dunkle vanskeligheder; mørket, hvori de ravede om, var så meget dybere, som de 

havde givet præsterne myndighed til at indskyde skuddage, og disse trak nu snart et tidsrum fra, og lagde snart et til, efter 

sit eget forgodtbefindende, for uden sky at kunne vise statsforpagtere eller procederende parter en tjeneste. Følgen af 

dette blev også en hel del andre vildfarelser, som jeg anser det for overflødigt her at omtale. Kejser Oktavianus (Note 188) 

afskaffede disse; han fulgte den samme fremgangsmåde, som grækerne brugte, gjorde en ende på forvirringen og bragte 

orden i det hele ved efter modent overlæg at fastsætte årets omfang til tolv måneder og seks timer; i dette tidsrum 

gennemløber jo nemlig solen på sin evige bane de tolv himmeltegn og afslutter således et fuldstændigt år. Denne 

fremgangsmåde med at indskyde en skuddag har nu også Rom, der skal leve gennem alle århundreder, under guddommens 

bistand lagt til grund for sin tidsregning. Vi optager nu igen vor tråd. 

2. Da nu denne dag var forbi, som efter nogles mening er så lidet skikket til at begynde vigtige foretagender på, blev det ved 

aftenens frembrud på tilskyndelse af præfekten Sallustius og med almindelig tilslutning under dødsstraf forbudt alle, som 

havde nogen mere indflydelsesrig stilling eller var mistænkte for at stræbe efter et højere mål, at lade sig se offentligt 

næste morgen. Til stor ærgrelse for mange, der pintes af tomme forhåbninger, brød så endelig efter nattens ende lyset 



frem, hele hæren blev kaldt sammen, Valentinianus viste sig på sletten og steg op på et højt tribunal, og nu blev han på 

samme vis som i folkeforsamlingen under alles bifaldende tilslutning udråbt til rigets styrer som en dertil værdig mand. 

Straks blev han smykket med kejserkappen og kronen og under store lovtaler, således som nyhedens tillokkelse altid fører 

det med sig, udråbt til Augustus, hvorpå han gjorde sig rede til at holde en i forvejen udtænkt tale. Men netop som han for 

at kunne tale mere bekvemt, strakte armen frem fra kappen, hævede sig pludselig en stærk mumlen, centurier og manipier 

(centurier og manipier er underafdelinger af legionen) larmede om hverandre, og hele skaren af de menige soldater 

forlangte med bestemthed, at man på stedet skulle vælge endnu en kejser. Nogle troede rigtignok, at dette var sat i gang af 

nogle få bestukne folk til fordel for de tilsidesatte kejseremner; men denne formodning syntes ikke at have nogen grund, da 

det skrig, man hørte fra den hele ligesindede mængde, ikke var af den slags, man kan få for penge; dertil var det alt for 

enstemmigt. Snarere frygtede nok soldaterne efter de begivenheder, de fornylig havde oplevet, for al jordisk storheds 

skrøbelighed. Allerede så det ud til, at der af denne voldsomme støj i hæren skulle rejse sig et alvorligt oprør, og man 

svævede i stor frygt for soldaternes forvovenhed, som ofte nok har slået ud i farlige voldsgerninger. Men da hævede 

Valentinianus, som mere end nogen anden var bange for, at sådant skulle ske, i et lykkeligt øjeblik sin hånd, og med en 

fyrstes kraft, der er besjælet af selvtillid, dristede han sig til at skænde på nogle for deres oprørskhed og halsstarrighed, 

hvorpå han uden videre afbrydelse fuldførte sin tale: «Det er min glæde, tapre forsvarere af provinserne, det er og skal altid 

være min stolthed, at mænd med eders fortjenester, uden at jeg har ventet det og uden at jeg har bejlet til det, har 

overdraget styrelsen af det romerske rige til mig som den dygtigste af alle. Den opgave, som var blevet stillet eder, før 

endnu rigets styrer var valgt, har I løst på en hensigtsmæssig og berømmelig måde ved at hæve til ærens tinde en mand, 

som efter eders egen erfaring, lige fra sin tidligste ungdom til den modne alder, hvori han nu står, har ført et glansfuldt og 

udadleligt liv. Hør derfor med rolighed på mig, når jeg i simple ord udvikler, hvad jeg tror tjener til det almindelige bedste. 

At for alle tilfælde nødvendigheden kræver, at jeg antager mig en medstyrer, kan jeg af mange forskellige grunde hverken 

betvivle eller bestride, da jeg jo ikke er andet end et menneske og derfor med gru tænker på disse dynger af forretninger, 

denne brogede veksling af begivenheder. Men så må vi også af alle kræfter bestræbe os for enighed, der giver selv det 

mindste kraft; dette vil være let at opnå, hvis eders besindighed, forenet med billighedsfølelse, af fri drift vil indrømme mig 

det, som hører min stilling til. Thi lykken, der altid er gode hensigter huld, vil, håber jeg, ialfald såvidt det kommer an på mig 

og mine bestræbelser, skaffe os en redelig mand til medkejser, når vi omhyggelig søger efter ham. Efter vise mænds 

forskrift er det nemlig ikke blot i styrelsen, der, hvor man løber de største og talrigste farer, men også i privatlivet og de 

dagligdags forhold, at man må vise klogskab, når man knytter en fremmed til sig som ven, og ikke lade prøvelsen bero, til 

man først har gjort sit valg. Dette løfte giver jeg eder med håb om en lykkelig fremtid; så bevar da også I eders fasthed i 

handling og eders troskab, vederkvæg eder på sjæl og legeme, så længe vinterens ro tillader det, og vær overbeviste om, at 

I skal få (Note 189), hvad der tilkommer eder, fordi I udnævnte mig til kejserværdigheden». 

Ved denne tale, hvis indtryk endnu mere forøgedes ved den uventede myndighed, der lå over kejserens hele optræden , 

omstemte han hele forsamlingen til sin gunst. Man gik ind på hans plan, og de, der lige i forvejen med de heftigste skrig 

havde gjort ganske andre fordringer, ledsagede ham nu, omgivet af ørne og mærker og omringet af en glimrende skare af 

forskellige høje officerer, ind i slottet og så allerede med frygt op til ham. 

3. Medens skæbnens vekslende løb førte disse begivenheder med sig i østerlandene, var Apronianus præfekt i den evige by. 

Han var en redelig og streng dommer, der blandt alle de andre sorger, dette embede så ofte er plaget med, gjorde sig det til 

sin hovedopgave at sætte fast giftblandere og troldmænd, som forøvrigt nu begyndte at blive sjældnere. Dem, som efter 

foregående undersøgelse klart og tydelig var blevet overbeviste om at have anrettet ulykker, lod han efter deres 

medskyldiges angivelse straffe med døden, og ved således at give et advarende eksempel på nogle få, tvang han alle de 

øvrige, som måske endnu holdt sig skjult, til at forlade byen af frygt for en lignende skæbne. Grunden til denne hans 

overordentlige virksomhed skal have været, at da han havde fået sin udnævnelse af Julianus, dengang denne endnu opholdt 

sig i Syrien, mistede han på rejsen til Rom sit ene øje: han havde en mistanke om, at dette skyldtes et forbryderisk anslag 

mod ham, og i sin vistnok retfærdige, men dog også ualmindelig stærke harme over dette var det nu, han med sådan stor 

iver søgte at komme disse og lignende ting på spor. Derfor syntes også nogle, han var en grusom mand, da han flere gange 

under stor sammenstimlen af mængden havde holdt rettergang på Amfiteatret over svære forbrydelser. Efter flere 



afstraffelser af denne art blev endelig også en vognstyrer (Note 190) ved navn Hilarinus overbevist om, at han havde 

overgivet sin endnu næppe voksne søn til en troldmand, som skulle lære ham visse hemmeligheder, der er forbudte i 

lovene, for at han uden nogen andens medviden kunne benytte sig af hans hjælp hjemme i sit hus. Manden måtte gå til 

bekendelse, og Apronianus dømte ham til døden. Bødlen holdt imidlertid ikke fast nok på ham, han undveg pludselig og 

flygtede ind i et kristent gudshus, men blev straks trukket ud og henrettet. For disse og lignende forbrydelser tog man sig nu 

også mere i agt, da de blev så strengt straffede, og ingen eller i det mindste kun få af dem, der var hjemme i sådanne 

skændigheder, vovede at byde den offentlige årvågenhed trods. I den følgende tid derimod blev sådanne ting længe ikke 

straffede og kom derfor frem igen, og til sidst gik frækheden så vidt, at en senator blev overbevist om efter Hilarinus’s 

eksempel at have afsluttet næsten en formelig kontrakt med en lærer i slette kunster om, at han skulle gøre en af hans 

trælle bekendt med strafbare hemmeligheder. Han frikøbte sig imidlertid, efter hvad det udbredte rygte fortalte, fra 

dødsstraf med en stor sum penge. Og denne mand, der efter hvad man almindelig sagde, var blevet frikendt på denne 

måde, og som dog i det mindste skulle have skammet sig over sit liv og sin brøde, tænkte ikke i mindste måde på at afvaske 

denne skamplet, men som om han blandt lutter forbrydere havde været den eneste brødefri, red han på en prægtig 

opsadlet hest hen over gadens stenbro og har endnu den dag i dag en hær af trælle efter sig, ivrig efter at drage den 

almindelige opmærksomhed hen på sig ved en sådan ganske nymodens udmærkelse. Det er med ham som med Duilius i 

gamle dage (Duilius var fra den første puniske krigs tid), om hvem vi har hørt, at han efter sin berømmelige søsejr begyndte 

på om aftenen, når han gik hjem efter måltidet, at lade en fløjtespiller gå foran sig og blæse smeltende melodier. 

For øvrigt var der under denne Apronianus ophobet så store mængder af levnedsmidler i byen, at der ikke rejste sig selv den 

sagteste mumlen om mangel på livsfornødenheder, hvad der dog ellers hører til det dagligdags i Rom. 

4. I Bitynien var imidlertid, som før fortalt, Valentinianus udråbt til kejser. Han gav nu befaling til, at man skulle bryde op 

den følgende dag, men sammenkaldte først stormændene under foregivende af, at han hellere ville følge pålidelige råd end 

sin egen særskilte mening, og spurgte dem, hvem han helst skulle tage til sin medstyrer. Alle tav, kun Dagalaifus, som 

dengang var høvedsmand for rytteriet, gav det kække svar: «Hvis du elsker dine egne, bedste kejser, så har du en broder, 

men elsker du staten, så søg dig ud den, du vil beklæde med purpuret». Kejseren ærgrede sig over dette svar, men tav stille, 

og uden at udtale sig om sine hensigter drog han i store dagsmarcher til Nikomedien, hvorhen han kom den første marts. 

Her udnævnte han sin broder Valens til overstaldmester med en tribuns rang. Derfra rejste han til Konstantinopel, hvor han 

efter mange overvejelser med sig selv og i bevidstheden om, at han allerede nu ikke kunne magte de mange påtrængende 

forretninger, kom til den overbevisning, at han ikke burde nøle længere. Den 28de marts førte han derfor den samme 

Valens ud i forstaden og udnævnte ham til Augustus under almindelig tilslutning; i det mindste vovede da ingen at komme 

med nogen modsigelse. Derpå smykkede han ham med kejserklædningen, slyngede diademet om hans tindinger og lod ham 

køre tilbage med sig i den samme vogn. Således var Valens nu lovlig deltager i magten, men som den følgende fortælling vil 

vise, så underdanig, som om han havde været Valentinianus’s tjener. 

Næppe var dette uden nogen forstyrrelse gået for sig, før begge kejsere faldt i en langvarig og hidsig feber. De to brødre var 

i det hele taget mere ivrige efter at indlede undersøgelser end efter at bilægge retssager, og næppe var de derfor udenfor al 

fare, før de gav hofmarskalken Ursatius, en rå Dalmatier, og kvæstoren Viventius fra Siscia (Sirsek i Pannonien) det pålæg at 

anstille en undersøgelse om oprindelsen til denne mistænkelige sygdom; den virkelige hensigt var imidlertid, efter hvad det 

bestemte rygte sagde, at vække had mod kejser Julianus’s minde og mod hans venner, som om de ved hemmelige 

tryllemidler havde søgt at gøre de to kejsere skade. Denne beskyldning viste sig imidlertid at være aldeles grebet ud af 

luften, da man ikke kunne finde selv det allerringeste spor til en sådan efterstræbelse. 

På denne tid tonede krigstrompeterne så at sige over hele det romerske rige, de vildeste folkeslag satte sig i bevægelse og 

overskred de nærmeste grænser. Alamannerne hærgede på én gang Gallien og Rætien, sarmaterne og kvaderne Pannonien; 

pikterne, sakserne, skotterne og attakotterne tilføjede brittannerne uophørlige lidelser, austorianerne og andre mauriske 

folkeslag angreb Afrika med en ualmindelig voldsomhed. Trakien blev plyndret af goternes røverhorder. Perserkongen 

strakte sin hånd ud mod Armenien og gjorde store anstrengelser for påny at bringe det ind under sit herredømme; hans 

uretfærdige påskud var, at såsom det var Jovianus, han havde sluttet freden og overenskomsten med, og denne kejser nu 



var død og borte, så var der intet i vejen for, at han jo nu havde retten på sin side, når han igen tog det i besiddelse, der 

bevislig havde tilhørt hans forfædre. 

5. Vinteren gik rolig hen, og derefter drog de to kejsere i fuldstændig endrægtighed, den ene forsåvidt højerestillet, som han 

var valgt af staten, den anden kun for et skins skyld stillet ham ved siden i værdighed, gennem Trakien og kom til Næssus. 

Her foretog de i forstaden Mediana, som ligger 3000 skridt borte fra den egentlige by, en deling af hærførerne, da de nu 

tænkte på snart at skilles ad. Valentinianus, hvis vilje var den afgørende ved hele forhandlingen, fik for sin part Jovinus, der 

allerede tidligere af Julianus var udnævnt til høvedsmand for rytteriet i Gallien, og Dagalaifus, som Jovianus havde hævet til 

samme værdighed; derimod skulle Viktor, der ligeledes var blevet befordret under den sidstnævnte kejser, følge Valens til 

østerlandene, og med ham Arinteus. Thi Lupicinus, der ligeledes af Jovianus var blevet hævet til høvedsmand for rytteriet, 

havde allerede fået befalingen over de østerlandske provinser. Ved samme lejlighed blev Ekvitius, der endnu ikke var 

hærfører, men kun komes (underfeltherre), sat i spidsen for den illyriske hær, og Serenianus, som allerede for en stund 

siden var trådt ud af tjenesten, omgjordede sig nu som pannonier (altså som landsmand af de to kejsere) påny med sit 

sværd og ledsagede Valens som befalingsmand for hans hustropper. Efter at man havde ordnet sig på denne måde, blev 

også legionerne delte. Herpå drog begge brødrene ind i Sirmium, og så snart de var blevet enige om valget af residensstad, 

således som den mest fremragende af dem ønskede det, drog Valentinianus til Mediolanum, Valens til Konstantinopel. 

Østerlandene styrede Sallustius med en præfekts værdighed, Italien med Afrika og Illyrikum af Mamertinus, Gallien af 

Germanianus. (en præfekt havde borgerlig, ikke militær myndighed). Medens kejserne opholdt sig i de nævnte byer, iførte 

de sig for første gang konsulkappen, men hele dette år bragte svære ulykker over den romerske stat. Thi alamannerne brød 

over Germaniens grænser; grunden til deres mere end sædvanligt fjendske stemning var følgende. Da deres sendemænd 

kom til hoffet for som sædvanligt at tage mod de bestemte, engang for alle fastsatte gaver, fik de kun nogle få af ringe 

værdi. Næppe havde de fået dem i hænderne, før de rasende kastede dem fra sig, som langt i under deres værdighed at 

tage imod. Da de nu ovenikøbet blev groft behandlede af den daværende hofmarskal Ursatius, en opbrusende og hidsig 

mand, rejste de tilbage igen, overdrev sagen hjemme og ophidsede disse vilde folkeslag til at hævne en så foragtelig 

behandling. 

På denne tid eller i al fald ikke længe efter var Prokopius optrådt i Østerlandene som oprører; i det mindste fik Valentinianus 

i slutningen af oktober på sin rejse til Paris begge efterretninger på en og samme dag. 

Alamannerne lod han straks Dagalaifus gå mod; men de havde allerede, efter at have hærget de nærmeste egne, trukket sig 

tilbage igen uden en eneste mands tab. Hvorledes han derimod skulle tilintetgøre Prokopius’s planer, før de kom til 

modenhed, derom havde han mange slags tanker; fremfor alt voldte det ham bekymring, at han ikke vidste, om Valens 

endnu var i live, eller han måske var død, så det var deri, anledningen lå til, at Prokopius havde optrådt som modkejser. 

Ekvitius kendte nemlig kun til sagen fra en beretning af tribunen Antonius, som stod i spidsen for soldaterne i det mellemste 

Dacien og ikke havde andet at meddele end en uklar fortælling om, at han havde hørt tale om sagen; Ekvitius selv havde 

ikke kunnet skaffe sig nogen pålideligere underretning og meddelte derfor kun kejseren begivenheden i simple ord. Ved 

denne efterretning hævede Valentinianus Ekvitius til en hærførers værdighed og besluttede sig til at vende tilbage til 

lllyrikum for at hindre oprøreren fra at drage gennem Trakien og derved få styrke nok til at gøre indfald i Pannonien. Han 

tænkte med skræk på, hvad der så ganske nylig var hændt med Julianus, som uden at bryde sig om, at kejseren altid havde 

været sejrherre i borgerkrige, mod alt håb og al forventning med utrolig hurtighed havde trængt frem fra en ene by til den 

anden. Dog blev hans store iver efter at vende om mildnet ved hans nærmeste fortroliges forestillinger, som rådede ham til 

og bønfaldt ham om ikke at give Gallien til pris for barbarer, som truede alt med død og undergang, og i denne anledning 

lade provinser i stikken, som trængte til en kraftig understøttelse; med dem forenede også sendemænd fra de mest 

betydelige byer sine bønner om, at han ikke under så slemme og betænkelige forhold måtte lade dem blive igen uden 

beskyttelse; ved sin blotte nærværelse kunne han jo unddrage dem for de største farer, da allerede glansen af hans navn 

måtte være nok til at indjage germanerne frygt. 

Efter nøje at have overvejet, hvad der ville være det fordelagtigste, gik han endelig langt om længe over til flertallets 

mening; flere gangs gentog han, at Prokopius kun var hans og hans broders fjende, men alamannerne fjender af hele 



Romerriget, og han besluttede således for tiden ikke at forlade Gallien. Han drog nu videre til Remi og gav her af bekymring 

for, at Afrika pludselig skulle blive overfaldet, den daværende notar, senere konsul Neoterius det hverv at drage derhen for 

at beskytte dette land; sammen med ham sendte han Masaucio, en officer af hustropperne, fordi denne i længere tid havde 

gennemgået sin første krigstjeneste under hans fader, den forhenværende landshøvding Kretio, og derfor kendte de mest 

udsatte punkter i disse egne. Desuden gav han dem også med skjoldbæreren Gaudentius, hvem han fra før af kendte som 

en pålidelig mand. 

Fordi der nu på en og samme tid både i østen og i vesten udbrød de mest sørgelige storme, vil vi skildre de forskellige 

begivenheder således, at vi sammenfatter under ét de tildragelser, som foregik på hvert sted for sig, så vi for det første 

fortæller om en del af det, der foregik i Østerlandene, og dernæst om krigene med barbarerne. De fleste begivenheder 

falder nemlig lige så vel i vesterlandene som i østerlandene indenfor de samme måneder, og hvis vi nu ville ile i spring frem 

og tilbage fra det ene sted til det andet, ville vi bringe alting i forvirring og indhylle begivenhedernes rækkefølge i et 

fuldstændigt mørke. 

6. Prokopius nedstammede fra en fornem slægt og var født og opdraget i Cilicien. I betragtning af, at han stod i 

slægtskabsforhold til Julianus, han, som siden blev kejser, lå der lige fra hans første optræden en vis glans over ham. 

I liv som i karakter var han strengt sædelig, samtidig med, at han var indesluttet og tavs. I længere tid tjente han med 

udmærkelse som notar og tribun og havde allerede de bedste udsigter til de højeste embedsposter, da efter Konstantius’s 

død forholdene pludselig forandrede sig; som kejserens frænde begyndte han nu at omgåes med højtflyvende planer og fik 

foreløbig plads blandt hærførerne. Men allerede da viste det sig, at kom der blot én lejlighed, ville han straks optræde som 

forstyrrer af den offentlige ro. Ved sin indmarch i Persien lod Julianus ham tillige med Sebastianus, der stod ham lige i rang, 

tilbage i Mesopotamien med en stærk hærafdeling og havde tillige, efter hvad rygtet hviskede om - thi med sikkerhed har 

aldrig nogen påstået det - pålagt ham at rette sig efter forholdene, således som de kom ham for øre; så snart han mærkede, 

at romernes magt stod på svage fødder, måtte han træffe forholdsregler til hurtigst muligt selv at blive udnævnt til kejser. 

Med mådehold og forsigtighed udførte han, hvad der var blevet ham pålagt; men da han fik efterretning om, at Julianus var 

død af sit sår, og at Jovianus var ophøjet til statens øverste styrer, samtidig med at det falske rygte udbredte sig, at Julianus i 

sit livs sidste stund havde udtalt det som sin bestemte vilje, at man skulle overdrage statens ror til Prokopius, så blev han 

bange for, at man af denne grund skulle rydde ham af vejen uden lov og dom, og trak sig tilbage i ensomhed. Hans frygt 

forøgedes endnu mere, da han hørte om, hvorledes den første notar Jovianus, der efter Julianus’s fald af nogle soldater var 

blevet nævnt som værdig til kejsertronen og senere virkelig faldt i mistanke om at nære oprørske planer, havde lidt en pinlig 

død. Da han så dertil også erfarede, at man med stor flid søgte efter ham, flygtede han for at undgå vægten af det had, der 

så tungt lå på ham, til afsides og ensomme egne. Men også her opdagede han, at Jovianus med iver søgte at udfinde hans 

smuthul; desuden var han allerede ked af dette vilde dyreliv, hvorunder han, nedstyrtet som han var fra sin høje rang til en 

så ussel tilstand, i disse øde egne endog blev plaget af sult og måtte undvære al omgang med mennesker. Han følte sig 

derfor drevet bort derfra af den yderste nød og drog ad afsides veje til Kalcedon, hvor han troede sig aldeles sikker. Her 

opholdt han sig hos en af sine mest trofaste venner ved navn Strategius, der tidligere havde gjort tjeneste i livvagten, men 

nu var senator. Så ofte det lod sig gøre - og det var ikke så sjælden - sneg han sig hemmelig til Konstantinopel, således som 

det senere viste sig af den samme Strategius’s vidnesbyrd, dengang der gentagne gange blev holdt retsligt forhør over 

deltagerne i sammensværgelsen. På kløgtige spejderes vis og ukendelig ved sit smudsige udseende og sin magerhed 

opsamlede han således de rygter, som da løb omkring; utilfredsheden er jo altid på rede hånd med klager, og det var derfor 

nu mange, som angreb Valens, fordi han var så rasende grådig efter fremmed gods. Denne afskyelige tilbøjelighed blev 

ovenikøbet på den mest fordærvelige måde næret af hans svigerfader Petronius, som før havde været en af anførerne ved 

den martensiske legion, (anfører, dvs. en sådan person der kommanderende ligesom tribunen en kohort, men stod i rang 

under denne), men nu med et pludseligt spring var hævet til patricier. (Patricierværdigkeden var indstiftet af Konstantin og 

stod i rang over alle andre). Denne mand var en vanskabning både på sjæl og legeme. Hans begærlighed efter at plyndre alle 

uden forskel var umådelig, og lige godt, enten folk var skyldige eller uskyldige, dømte han dem alle efter de mest udsøgte 

pinsler til firdobbelt erstatning, idet han opsporede al udbetalt gæld til staten lige fra kejser Aurelianus’s tid (Aurelianus: 



270-275); det var ham et fuldstændigt hjertestød, når han måtte lade nogen gå uden domfældelse. Til denne utålelige 

fremgangsmåde kom også den fordærvelige omstændighed, at han ikke tilfreds med at berige sig med andres tårevædede 

gods, var ubønhørlig, grusom og uforstyrrelig hårdhjertet, ligesom han heller ikke nogensinde ville give eller høre på nogen 

retfærdiggørelse. Han var mere forhadt end Kleander, præfekt under kejser Kommodus, (Kommodus: 180-186), om hvem 

historien fortæller, at han i det højeste raseri gjorde en hel del familier ulykkelige, og besværligere end Plautianus, der 

ligeledes var præfekt, men under Severus (Severus: 193-211) og som ved sit grænsesløse overmod ville have bragt alt i 

forvirring, hvis ikke hævnersværdet havde nået ham. Disse ulykkelige begivenheder, der under Valens på Petronius’s 

anstiftelse lagde de fattiges hytter som de fornemmes paladser øde, og den bange forventning om en endnu værre fremtid 

prægede sig dybt både i provinsboernes og soldaternes hjerte; thi de sukkede jo under det samme tryk. Og kom end 

misfornøjelsen kun frem stille og i det skjulte, så længtes dog alle og enhver lige meget efter, at der med gudernes bistand 

skulle komme en forandring i forholdene. Alt dette hørte Prokopius om i det skjulte og blev derved forledet til den tro, at 

når der blot indtraf et lykkeligt tilfælde, ville det være ham en let sag at nå til magtens højeste tinde. Han lå derfor på lur 

som et rovdyr, der hvert øjeblik er færdigt til at bryde frem, når det ser et bytte. Hidsig som han var efter at påskynde sit 

forehavende, gav tilfældet ham en ualmindelig gunstig lejlighed. Valens ilede nemlig efter vinterens udløb til Syrien og var 

allerede rykket ind i Bitynien, da han gennem sine hærføreres indberetninger fik at vide, at goterfolket, som hidtil havde 

levet uanfægtet og derfor var istand til alle mulige vilde handlinger, havde sammensvoret sig om at gøre indfald i de 

tilstødende egne af Trakien og nu holdt på at ruste sig hertil. For ikke at nødes til at standse sin march lod Valens på 

efterretningen herom en tilstrækkelig stor afdeling rytteri og fodfolk drage til de egne, hvor man kunne frygte barbarernes 

indfald. Således var da kejseren langt borte, og da Prokopius desuden var så træt af de langvarige lidelser, han havde 

udstået, at han syntes, selv en voldsom død måtte være bedre end de ulykker, han led under, besluttede han sig til med 

engang at vove det farlige spil; uden at frygte noget, selvom det skulle komme til det yderste, skred han med en allerede 

omtåget dømmekraft til den dumdristige gerning. De yngre Divitensers og Tungrikaners legioner havde blandt andre 

tropper, nu en så farlig krig stod i nær udsigt, fået befaling til at marchere til Trakien; som sædvanligt skulle de holde to 

dages rast i Konstantinopel. Disse soldater søgte Prokopius ved nogle bekendte, han havde blandt dem, at bevæge til 

frafald, men da det både var farligt og vanskeligt at underhandle med dem alle på engang, betroede han sig kun til nogle få. 

Disse lod sig lokke ved udsigten til store belønninger og gav ham sit edelige løfte på at gøre, hvad han ville; tillige lovede de 

at skaffe ham deres kammeraters tilslutning, hos hvem det var dem let at trænge igennem, da de stod over dem både i sold 

og fortjenester. (Sold: soldaterne fik en øget løn). Efter aftale gik nu Prokopius, så snart solstrålerne varslede om dagens 

frembrud, til de anastasianske bade, der er opkaldt efter Konstantins søster, hvor han vidste, at legionerne lå i lejr. Her fik 

han vide af sine hemmelige fortrolige, at i en sammenkomst, man havde haft om natten, havde alle erklæret sig for ham. 

Han fik deres ord på, at hans liv skulle være i fuldstændig sikkerhed og blev med redebonhed optaget blandt dem. Og nu 

trængte disse soldater, som således havde ladet sig købe, sig rundt omkring ham, ganske vist med æresbevisninger, men 

dog således, at han på det allernærmeste så ud som en fange. Ligesom prætorianerne engang efter Pertinaks’s mord (Note 

191) havde stimlet sammen om Julianus, der bød de fleste penge for at blive kejser, således ville nu også disse, opsatte på al 

den vinding, de kunne få, tage Prokopius under sin beskyttelse. Og selv higede han jo efter at tiltræde sin ulykkelige 

regering. 

Således stod nu manden der, så bleg, som om han var stået op fra de døde, og da man ingensteds kunne finde nogen 

purpurkappe, i en guldbroderet tunika, ligesom en kongelig hofbetjent, fra isse til fodsåle klædt som en adelig skoledreng, 

med fødderne stikkende i et par purpursko og i den venstre hånd en lanse med en klud på af samme slags, aldeles som når 

man på skuepladsen pludselig får se et prægtig udstafferet billede bag tæppet eller ved hjælp af et blændværk. Da han på 

slig latterlig vis var blevet ophøjet fil dette vrængebillede af al virkelig ære, holdt han en tale fuld af trælleagtige smigrerier 

til sine velyndere og lovede dem store rigdomme og værdigheder til gengæld for denne førstegrøde af hans kejsermagt, 

hvorpå han drog ud i byen, omringet af en talrig skare væbnede mænd. Nu begyndte han imidlertid lidt efter lidt at løfte 

hovedet, nu, da han drog afsted under de hævede faner og med den frygtelige uheldsvangre klirren rundt omkring sig af de 

mod hinanden slående skjolde, som man holdt tæt sammen over hovedet, fordi man var bange for at få sten eller 

teglstensstumper kastet ned over sig fra de høje tage. 



Efter hvert skred han frem med større mod; folket gjorde hverken modstand eller ytrede noget bifald, skønt dog denne 

nyhedens tillokkelse, der ligger de fleste almuesmænd i blodet, også her øvede sin indflydelse, hvortil også kom, hvad vi 

allerede har fortalt, at alle i lige høj grad afskyede Petronius, der berigede sig på en så voldsom måde og kaldte tillive igen 

forlængst begravne stridigheder og gældsposter, der lå skjulte i fortidens tåger. Imidlertid besteg Prokopius tribunalet, og 

da alle var hensunkne i stum forbavselse, herskede der rundt omkring en uhyggelig stilhed; selv troede og ventede han ikke 

andet, end at han havde slået ind på den nærmeste vej til døden, og gennem hans lemmer for en skælven, der gjorde det 

umuligt for ham at tale. Længe stod han der tavs, men så begyndte han endelig med døende røst at fremstamme nogle 

afbrudte ord om at han havde ret til denne optræden, da han var nær beslægtet med kejserhuset. Man hørte en sagte 

mumlen blandt en liden skare folk, som var købte til dette hverv, indtil endelig almuen brød ud i et voldsomt skrål og på den 

mest formløse måde af verden hilste ham som kejser; da gik han ilsomt ind i Kuriet (tribunalet: stod ved siden af Kuriet 

(senatsbygningen) lige overfor kejserslottet). Da imidlertid ingen af de fornemste senatorer, men kun nogle af lavere rang 

lod sig se, drog den ulykkelige med ilsomme skridt ind i kejserpaladset. 

Man kunne ganske vist undre sig over, at en så latterlig regeringstiltrædelse, så uforsigtig og ubesindig begyndt, kunne 

komme til at føre så sørgelige ulykker med sig for staten; men da er man vistnok ubekendt med lignende tilfælde fra den 

ældre historie og tror, at dette har været den første begivenhed af sit slags. Men så er det ikke. På samme måde hævede 

Andriskus fra Adramyttum (Note 192) sig fra den laveste æt til en Psevdofilippus’s navn og forøgede de makedoniske kriges 

tal med en tredje, som skaffede romerne nok at gøre. På samme måde gik Heliogabalus Antoninus ud fra Emesa, medens 

kejser Makrinus opholdt sig i Antiokia. Lige så uventet kom Maksiminus’s opstand, hvori Aleksander og hans moder 

Mammæa blev gennemborede. På samme måde blev også i Afrika den ældre Gordianus slæbt hen til tronen, men gjorde 

snart ende på sit liv ved strikken, da han så sig indviklet i en række truende farer. 

7. Så blev da nu usle høkere, folk, som dels havde tjeneste på slottet, dels før i tiden havde haft det, fordums soldater, som 

nu var gåede over til et mere fredelig levesæt, sådanne folk blev dels mod, dels med sin vilje draget ind i den tvivlsomme 

lykke at være med på dette usædvanlige foretagende. Andre troede derimod at være sikrere alle andre steder end her, 

undveg derfor fra byen og ilede hurtigst muligt til kejserens lejr. 

Før dem alle kom dog i den skyndsomst mulige ilrejse Sofronias, som dengang var notar, men senere blev bypræfekt i 

Konstantinopel. Han traf Valens, netop som denne ville rejse fra Cæsarea i Kappadokien for nu, da den trykkende varme i 

Cilicien begyndte at give sig noget, at drage til Antiokia, men fik ham nu ved at fortælle ham om hvad der var foregået til at 

vende om til Galatien for at blive herre over det endnu umodne oprør. Valens selv var nemlig i det hele en vankelmodig 

karakter og tabte under sådanne forhold som disse aldeles besindelsen. 

Medens Valens ilede til i store dagsmarcher, udfoldede Prokopius dag og nat den største virksomhed. Han stillede således 

frem nogle underkøbte mænd, som med snu frækhed erklærede, at de kom dels fra østerlandene, dels fra Gallien, og nu 

havde at melde, at Valentinianus var død, og at alt stod åbent for den nye, almindelig elskede kejser. Og fordi selv frække 

oprør stundom vinder fasthed ved rask handlekraft, så slap man intet ud af syne, der var skikket til at vække bekymringer. 

Nebridius, der ved Petronius’s rænker fornylig var blevet hævet til prætorisk præfekt i Sallustius’s sted, og bypræfekten i 

Konstantinopel, Cæsarius, blev straks lagte i lænker. Derimod fik Fronemius befaling til at overtage opsynet over byen med 

sædvanlig myndighed og Evfrasius til at overtage embedet som hofmarskal; begge disse var gallere og almindelig agtede 

som kendere af kunst og videnskab. Hærvæsenets forvaltning blev overdraget til Gomoarius og Agilo, som således igen blev 

kaldt til tjeneste; men som udfaldet siden viste, det skulle man helst have ladet være. Stor bekymring vakte det, at 

hærføreren Julius, der stod i spidsen for tropperne i Trakien for at holde styr på oprørerne her, kunne ventes at ville bryde 

op fra de nærmeste standkvarterer, så snart han fik efterretning om, hvad der gik for sig. Man fandt derfor på en virksom 

list. Nebridius, der endnu sad fængslet, blev med magt tvunget til at skrive et brev til Julius, hvori han opfordrede ham til at 

komme til Konstantinopel, under det påskud, at han på Valens’s befaling skulle aftale alvorlige forholdsregler med ham i 

anledning af barbarernes uroligheder. Da Julius kom, blev han kastet i fængsel og holdt under streng bevogtning. Ved dette 

listige bedrag vandt man uden blodsudgydelse Trakiens krigeriske folkestammer og dermed en kraftig støtte for det vilde 

vovestykke. Efter denne heldige streg trådte også Araksius frem, og da han forstod at indsmigre sig hos hoffet og tillige 



foregav, at hans svigersøn Agilo ønskede det, blev han udnævnt til prætorisk præfekt. På samme måde blev også flere andre 

anvendte til forskellige bestillinger ved hoffet og i provinserne, nogle mod deres vilje, nogle, fordi de kom og tilbød sig selv, 

ja penge til. Og som det plejer at gå ved indre uroligheder, dukkede der op fra befolkningens bærme flere mænd, der ingen 

anden drivfjeder havde end deres egen fortvivlelse, som de i blinde lod sig lede af til hvad det skulle være, medens derimod 

mænd af høj byrd blev styrtede ned fra den højeste tinde i død og landflygtighed. 

Da partiet på denne og lignende måde syntes at have vundet fasthed og holdning, stod det kun tilbage at samle 

tilstrækkelige stridskræfter; og hvad der ellers under offentlige uroligheder, selvom anledningen til dem er nok så retfærdig, 

dog plejer at lægge selv de dristigste foretagender hindringer i vejen, det kom man her ligeledes med lethed ud over. Nogle 

afdelinger rytteri og fodfolk, som skulle støde til hæren i Trakien, drog forbi byen. De blev venligt og forkommende optagne 

i staden, og da de nu her alle lå samlede på ét sted, tog de sig ud som en hel hær, De store belønninger, som blev budt dem, 

øvede en sådan virkning på deres rovbegærlighed, at de med gruelige forbandelser aflagde Prokopius troskabseden og 

lovede at holde ud hos ham og forsvare ham af hele sit hjerte. Man fandt nemlig også på et andet meget virksomt middel til 

at drage dem over til sig; da man vidste, at de holdt Konstantius’s minde i høj ære, bar Prokopius hans lille efterladte datter 

omkring med sig på armen og påberåbte sig til sin fordel sit slægtskab med Konstantius og Julianus. Det kom også vel tilpas 

for lejligheden, at pigens moder Faustina, som tilfældigvis netop var tilstede, havde skaffet ham nogle kejserlige 

klædningsstykker. Endnu en klogt beregnet streg tænkte han i hastværket at skulle få udført; han lod nemlig nogle 

ubesindige vovehalse gøre et forsøg på at bringe Illyrikum over på hans side. Disse mennesker, som ikke havde noget andet 

end deres frækhed at stole på, drog afsted og benyttede guldmønter med den nye kejsers billede på og andet sligt som 

madding; men Ækvitius, der førte kommandoen i disse egne, lod dem gribe og henrette på forskellige måder. Af frygt for 

lignende forsøg lod han dernæst spærre de tre trange passer, som fører til de nordlige provinser, det ene gennem Dacia 

Ripensis, det andet og mest bekendte over Sukki og det tredje gennem Makedonien, det såkaldte Akontisma. (Dacien: var 

delt i Dacia Ripensis, landet syd for Donau, og Dacia Mediterranea, landet syd for Dacia Ripensis). Ved disse 

forsigtighedsregler blev tronrøveren skuffet i sit forfængelige håb om at rive Illyrikum til sig og mistede derved al udsigt til 

at kunne virke med nogen stor hær i krigen. 

Under disse begivenheder var Valens, fuld af forfærdelse over det skrækkens budskab, han havde fået, allerede på 

tilbagevejen gennem Gallogræcia (dvs. Galatien); men da han fik høre om, hvad der foregik i Konstantinopel, var det kun 

med mistillid og ængstelse, at han rejste fremad. Den pludselige angst gjorde det umuligt for ham at finde på nogen udvej, 

og hans mod var så dybt sunket, at han allerede tænkte på at kaste kejserkåben som en tung byrde fra sig. Han ville virkelig 

også have gjort det, hvis ikke hans venners indvendinger havde bragt ham til at frafalde sit skammelige forsæt og se noget 

lysere på tingene; han lod da to legioner, joviernes og sejrherrernes, rykke i forvejen for at angribe oprørerne i deres lejr. Da 

disse tropper nu nærmede sig, ilede Prokopius, som netop var kommet tilbage fra Nikæa, hvorhen han fornylig var rejst, 

med divitenserne og en sammenrapset hob overløbere, som han i løbet af nogle få dage havde samlet, til Mygdus (i 

Frygien), en by ved floden Sangarius. Her rykkede legionerne allerede slagfærdige mod hinanden, da han midt under 

pileregnen fra begge sider alene red frem i mellemrummet mellem hærene, som om han ville udfordre fjenden. Ved en 

lykkelig indskydelse lod han, som om han genkendte en mand blandt modpartiet ved navn Vitalianus - om han nogensinde 

før havde set ham, er tvivlsomt - hilste ham på latin og kaldte ham venlig til sig. Derpå rakte han ham hånden, kyssede ham 

og råbte så, medens begge hære blev stående ganske forbavsede: «Se, her er et vidnesbyrd om de romerske hæres grånede 

troskab, om ubrødeligheden af den ed, de højtidelig har svoret. Kan I da virkelig ville, tapre mænd, at så mange af eders 

egne landsmænds sværd bliver dragne af skeden for nogle ubekendte udlændingers skyld, at en ussel pannonier, som 

fordærver alt og træder alt i støvet, bemægtiger sig den trone, som han ikke engang i sit inderste hjerte nogensinde vovede 

at tænke på, medens vi sukker over eders og vore egne sår. Følg da hellere ætlingen af en stor slægt, der med fuld ret har 

grebet til våben, ikke for at rive fremmed ejendom til sig, men for igen at sætte sig i besiddelse af sine forfædres højhed«. 

Ved disse ord følte alle disse mennesker, som var kommet for at levere en heftig kamp, sig bløde om hjertet; med sænkede 

mærker og ørne trådte de redebonne over på hans side, og i stedet for det frygtelige kampråb, som barbarerne kalder 



barritus, hørte man nu kun kejserhyldningen. Alle trængte de sig omkring ham og førte ham endrægtige til lejren, hvor de 

på soldatervis svor ved Jupiter på, at Prokopius skulle være uovervindelig. 

8. Dette oprørernes held påfulgtes snart af et andet endnu større. Tribunen Rumitalka, der havde sluttet sig til Prokopius’s 

parti og overtaget stillingen som overopsynsmand over slottet, satte nemlig efter en modent overvejet plan over havet og 

kom til Helenopolis (Note 193), før i tiden kaldet Drepanum: herfra bemægtigede han sig uventet hurtig Nikæa. Belejringen 

af denne by overdrog Valens ved siden af andre mænd, som forstod sig på denne slags krig, til den forhenværende hærfører 

og alamannerkonge Vadomarius og fortsatte derpå sin vej til Nikomedia. Derfra drog han så ud og kastede sig med stor kraft 

over belejringen af Kalcedon, fra hvis mure besætningen slyngede skældsord mod ham og gav ham øgenavnet sabajaren; 

sabaja kaldes en elendig drik i Illyrien, som laves af byg eller andet korn. Til sidst gjorde dog mangel på levnedsmidler og de 

belejredes store hårdnakkethed ham ked af det hele, og han stod allerede i begreb med at drage bort, da besætningen i 

Nikæa pludselig gjorde et udfald, nedhuggede en stor mængde af belejrerne og ilede hidsig frem med deres tapre fører 

Rumitalka i spidsen for at falde Valens, som endnu ikke var kommet ud af Kalcedons forstad, i ryggen. De ville også have 

udført deres plan, hvis ikke rygtet var kommet dem i forkøbet og havde sat Valens i kundskab om den undergang, som 

truede ham. Skønt fjenderne fulgte ham lige i hælene, undgik han dem dog ved ilsomt at sætte over den sunonensiske sø og 

Gallusflodens bugtede krumninger. Men denne begivenhed gjorde, at også Bitynien faldt i Prokopius’s magt. 

Valens vendte i ilmarcher tilbage til Ankyra og erfarede her, at Lupicinus var på vejen fra østerlandene med en ikke 

ubetydelig hær. Dette hævede igen hans forhåbninger, og han lod nu sin dygtigste hærfører Arinteus gå mod fjenden. Da 

denne nåede Dadartana, det sted, hvor Jovianus, som før sagt, var død, så han pludselig Hyperetius i spidsen for en 

hærafdeling overfor sig. Denne mand havde før været lejrbetjent, det vil sige, haft at sørge for bugens og strubens 

fornødenheder, men da han var en ven af Prokopius, havde denne overdraget ham anførselen over en afdeling 

hjælpetropper. Arinteus fandt det under sin værdighed at sejre i åben kamp over et så foragteligt menneske, og i tillid til sin 

anseelse og sin statelige skikkelse befalede han derfor fjenderne selv at lægge deres befalingsmand i lænker. Og således 

blev dette skyggebillede af en høvedsmand virkelig taget til fange af sine egne folk. 

Endnu medens disse begivenheder indtraf, var en mand ved navn Venustus, en underordnet embedsmand ved 

statskasseforvaltningen under Valens, blevet sendt til Nikomedia (i Bitynien) for at udbetale en sum penge, han havde fået 

med sig, som sold til de soldater, der var fordelte over østerlandene; meningen var, at han skulle betale hver mand 

enkeltvis, hvad der tilkom ham. Men da han fik efterretning om disse sørgelige begivenheder, troede han, det var umuligt 

under sådanne omstændigheder at udføre sit hverv, og begav sig ilsomt til Kyzikus (Marmorasøen) med de penge, han 

havde under hænderne. Her traf han netop den daværende anfører for hustropperne, Serenianus, som var blevet sendt 

afsted for at beskytte statskamret der i tillid til en besætning han i al hast havde fået sammen, tænkte han nu at skulle 

kunne forsvare byen, som allerede fra gammel tid af var betragtet som uovervindelig på grund af sine omfangsrige mure; 

Prokopius havde nemlig bestemt en stærk troppestyrke til at erobre byen, for nu, da han besad Bitynien, også at lægge 

Hellespontus under sig. (Hellespontus: her om landet ved Dardanellerstrædet på den asiatiske side). Det trak imidlertid i 

langdrag med sagen, idet hele skarer af belejrerne gentagne gange fældedes ved pile, brandkugler og andre kastevåben; 

desuden havde besætningen været klog nok til at spærre indløbet til havnen ved en meget stærk jernlænke, der var 

befæstet på begge sider af havnen, så det var umuligt for fjendtlige skibe at bryde igennem, selvom de var forsynede med 

skibssnabler. Efter mange forskellige anstrengelser fra soldaternes som fra hærførernes side, blev de til sidst trætte af de 

forbitrede kampe; men da lykkedes det en tribun ved navn Aliso, en dygtig og erfaren kriger, at sprænge lænken på 

følgende måde. Han sammenføjede tre fartøjer og anbragte over dem et skærmtag, der var således indrettet. Forrest stod 

en række bevæbnede på rorbænkene, tæt sammentrængte og med skjoldene hævede over hovederne; den anden række 

bag disse bøjede sig noget ned, den tredje endnu lidt mere, og således gik det trinvis indtil de bagerste, som sad på hug; det 

hele kom på denne måde til at få udseende af en bygning med hvælvet tag. Disse skærmtage giver man under belejringer 

denne form, for at kastespyd og stene, der rammer den, skal glide ned ad de skrå sider og tabe sig som regndråber. Under 

dette kunne nu Aliso en kort stund forsvare sig mod kastevåbnene; ved sin store legemsstyrke lykkedes det ham at få en 

bjælke ind under lænken og sprænge den så aldeles, som det havde været gjort med en økse. Nu stod en bred adgang åben, 



og byen lå ubeskyttet overfor fjendernes indfald. Da senere ophavsmanden til hele denne opstand var blevet dræbt, og man 

tog en streng hævn over hans partifæller, fik denne samme tribun i betragtning af denne hans berømmelige dåd beholde sit 

liv og sin stilling i hæren; længe efter faldt han i Isaurien i kamp mod en omstrejfende bande. 

Da Kyzikus på denne måde havde måttet åbne sine porte, ilede Prokopius straks til byen; alle, som havde taget del i 

forsvaret, blev benådede med undtagelse af Serenianus, som blev lagt i lænker og ført til Nikæa for der at holdes under 

streng bevogtning. Straks efter overdrog han Ormizda, en ung, men tidlig moden mand, en søn af den for omtalte prins 

Ormizda, værdigheden som prokonsul (Note 194) og efter de gamles skik tillige forvaltningen både af de borgerlige og 

militære anliggender. Ormizda viste al den mildhed, man kunne vente sig af en karakter som hans; imidlertid var han lige på 

nippet til at blive taget til fange af nogle soldater, Valens havde sendt mod ham ad afsides veje gennem Frygien; men han 

viste en sådan åndsnærværelse, at han ikke blot selv slap bort på et skib, han havde liggende i beredskab for nødsfald, men 

også fik sin hustru med, som kom bag efter ham og nær var blevet fanget, så han kun frelste hende ved at sende en pileregn 

over forfølgerne. Hun var en rig og fornem kvinde, hvis ærbare optræden og beundringsværdige standhaftighed siden 

frelste manden fra svære farer. 

Denne erobring af Kyzikus gjorde Prokopius rent overmenneskelig stolt; det faldt ham ikke ind at tænke på, at drejer lykkens 

hjul sig, kan selv den lykkeligste inden aften være højst ulykkelig. Arbitios hus, som han til nu havde skånet så fuldt som sit 

eget i den tanke, at dets ejer var på hans side, lod han nu udplyndre for alt dets uvurderlig kostbare indbo; og al den grund, 

han havde til sin forbitrelse, lå deri, at han gentagne gange havde indbudt Arbitio til sig, men at denne under påskud af 

alderdomssvaghed og sygelighed ikke havde indfundet sig. 

Af dette indgreb i fremmed ejendom kunne han imidlertid vente sig slemme følger; men desto virksommere skulle han have 

været. Rigtignok havde han uden modstand, ja endog med almindelig tilslutning udbredt sin magt over de østerlandske 

provinser, som af misfornøjelse med det forrige strenge styre ønskede en forandring; men derfor skulle han ikke have vist 

sådan sendrægtighed i at lokke over til sig byer i Asien og omgive sig med mænd, der forstod sig på at skaffe penge tilveje 

eller kunne yde ham deres tjeneste ved de mange, svære kampe, han kunne vente sig; han gjorde imidlertid ingen af 

delene, men afstumpede sig som en spids dolk. På samme måde gik det engang med Pescennius Niger, der flere gange blev 

tilkaldt af romerfolket for at redde den synkende stat; fordi han nølede alt for længe i Syrien, blev han slået af Severus i 

havbugten ved Issus, det samme sted i Cilicien, hvor Aleksander slog Darius, og blev på flugten dræbt i en af Antiokias 

forstæder af en simpel soldat. (Pescennius Niger udmærkede sig som hærfører og blev udråbt til kejser, men lå under for sin 

medbejler Severus i 193). 

9. Alt dette foregik i de sidste vintermåneder af det år (365), Valentinianus og Valens var konsuler. Men efter at dette 

højeste embede var blevet overdraget til Gratianus (Gratianus var Valentinianus syvårige søn), som dengang endnu levede i 

privatlivet, og Dagalaifus, samlede Valens ved vårens frembrud hele sin magt, drog Lupicinus med en stærk afdeling 

hjælpetropper til sig og ilede til Pessinus, førhen en stad i Frygien, nu i Galatien. Denne by lod han hurtigst muligt sætte i 

forsvarsstand for at forebygge ethvert uforudset tilfælde i denne egn og ilede derpå langs foden af det høje bjerg Olympos 

ad besværlige fodstier til Lycien, for at angribe Gomoarius, som lå her i sin uvirksomhed. Imidlertid stødte han ved flere 

lejligheder på hårdnakket modstand, især af den grund, at hans modstander, som før fortalt, førte omkring med sig på en 

båre Konstantius’s lille datter og hendes moder Faustina, både på marchen og når man stod opstillet til slag; herved 

opflammede han soldaternes forbitrelse og fik dem til at kæmpe med større mod, idet kampen gjaldt kejserfamilien, hvortil 

han også regnede sig selv. På samme måde var det, at makedonerne engang før et slag med illyrierne satte sin konge, der 

endnu kun var et lidet barn, i hans vugge bag slagrækken; frygten for, at han skulle slæbes bort som fange bragte dem da til 

så meget taprere at hugge fjenderne ned.(makedonernes konge var Aeropus, en af Makedoniens tidligere konger, og 

begivenheden fortsættes hos Justinus). 

Disse små rænker modarbejdede Valens under sine vanskelige forhold ved et kløgtigt indfald. Han opfordrede den 

forhenværende konsul Arbitio, der allerede for en god stund siden havde trukket sig tilbage i privatlivets ro, til at komme til 

sig, i den tanke, at de trodsige ånder ville bringes til ro ved den agtelse, de måtte føle for en hærfører fra Konstantinus’s 



dage. Og således gik det virkelig også. Arbitio kom, ældre end dem alle og over dem i værdighed, og viste alle, der stod på 

oprørets side, sine ærværdige grå hår, kaldte offentlig Prokopius en røver, men de soldater, som havde ladet sig dåre af 

ham, sine børn, sine gamle stridskammerater og bad dem hellere følge ham, der havde en faders hjerte for dem, og hvem 

de kendte fra så mange lykkelige hærtogter, end adlyde en forvorpen svindler, der snart måtte stå forladt og sit fald nær. 

Dette fik Gomoarius efterretning om; han kunne let have narret fjenden og uskadt vendt tilbage did, han kom fra; en 

kejserens lejr lå så belejlig nær, og da han netop fik eje på en fjendtlig afdeling, benyttede han sig deraf og lod, som om han 

pludselig var blevet omringet. Under skin af at være taget til fange gik han således over. 

Dette held virkede så opmuntrende på Valens, at han rykkede frem til Frygien, og da det her i nærheden af Nakolia kom til 

slag, forrådte hærføreren Agilo, der altid havde stået vaklende, den sag, han tjente, ved pludselig at løbe over. Ham fulgte 

en hel skare andre, der netop havde svunget deres kastespyd og sværd til kamp, men nu sænkede de deres faner og 

kastede deres skjolde om på siden, hvad der er det tydeligste tegn på frafald, og gik således over til kejseren. 

Dette syn, som kom alle helt uventet, afskar Prokopius fra al tanke om redning. Han kastede sig på flugt og søgte at skjule 

sig i de omkringliggende skove og bjerge; på flugten blev han ledsaget af Florentius og af tribunen Barkalbas, der lige fra 

Konstantius’s tider havde vundet sig ry i de vildeste krige og af den rene nød, ikke af fri vilje var draget med ind i denne 

forbrydelse. Den største del af natten var forbi, og månen, der lyste klart lige fra sin opgang om aftenen til ind i dagen, 

forøgede Prokopius’s frygt; på alle kanter var han berøvet enhver lejlighed til at slippe bort og begyndte nu, som det 

almindelig er tilfældet i sådan svær nød, at blive aldeles rådvild og anklage sin sørgelige og tunge skæbne. Medens han sad 

således, nedsunket i mange slags bekymringer, blev han pludselig bundet af sine ledsagere, og ved dagens frembrud ført til 

lejren. Tavs og bedrøvet slæbtes han frem for kejseren, blev straks halshugget og begravede således ved sin død 

borgerurolighedernes begyndende storme, de vordende borgerkrige. Det gik med ham som i gamle dage med Perpenna, 

der myrdede Sertorius (Note 195) i et gæstebud og en kort tid havde magten i sin besiddelse, men blev trukket frem fra det 

krat, hvor han holdt sig skjult, bragt frem for Pompejus og på hans bud henrettet. 

I forbitrelsens hede var man ubesindig nok til øjeblikkelig at dræbe Florentius og Barkalba, der havde bragt ham til lejren. 

Havde de forrådt deres lovlige fyrste, da ville retfærdigheden selv have erklæret deres død for fortjent; men nu var jo alle 

enige om, at Prokopius var en oprører, en forstyrrer af den indre fred, og derfor skulle de snarere have fået rig løn for deres 

berømmelige dåd. 

Prokopius var 39 år og 10 måneder gammel, da han døde. Hans optræden var ikke uden værdighed, han var mere end 

middelshøj, men gik bøjet og med blikket bestandig rettet på jorden. Hans mørke, indesluttede væsen gav ham en lighed 

med den Krassus, som Lucilius og Tullius forsikrer kun lo én gang i sit liv; så underlig det end høres, viste han alligevel hele 

sit liv igennem ingen tilbøjelighed til grusomhed. 

10. Omtrent i de samme dage lod en frænde til Prokopius, livvagtsofficeren Marcellus, der stod i spidsen for besætningen i 

Nikæa, på efterretningen om soldaternes forræderi og Prokopius’s død helt pludselig i midnattens gru Serenianus dræbe, 

der hvor han sad fængslet indenfor slottets mure. Hans død var en velgerning for mange mennesker. Havde dette udannede 

menneske, der havde en sand lidenskab for at gøre andre skade, og som var godt anskrevet bos Valens på grund af deres 

karakterlighed og landsmandskab, fået lov til at leve, havde han styrtet mange uskyldige mennesker i fordærvelse; thi han 

gennemskuede kejseren og så klart hans hemmelige tilbøjelighed til grusomhed. 

Efter hans drab ilede Marcellus med at sikre sig Kalcedon, hvor han understøttet af nogle få, hvis lave byrd og fortvivlede 

stilling kastede dem i armene på forbrydelsen, begyndte en sørgelig skyggeregering som kejser. Det var to ting, han satte sit 

håb til, men han bedrog sig i dem begge. For det første gjorde han regning på, at de gotiske konger ikke blot havde ladet sig 

berolige af Prokopius, men også sendt ham tre tusind mand til hjælp, da han beråbte sig på sit slægtskab med Konstantinus; 

disse tropper håbede han nu for en ringe betaling at skulle få over på sin side. For det andet vidste han endnu intet om hvad 

der foregik i Illyrikum. 



Under al denne forvirring havde Ækvitius ved pålidelige spejdere fået underretning om, at krigens tyngdepunkt helt og 

holdent havde trukket sig over til Asien. Han drog derfor gennem Sukki og forsøgte med stor kraftanstrengelse at skaffe sig 

indgang i Filippopolis, det gamle Evmolpias, hvor fjenderne havde en besætning. Byen havde nemlig en meget heldig 

beliggenhed, og skulle han lade den blive i ryggen på sig, ville den kunne blive ham en slem hindring, hvis han blev nødt til at 

ile til Hæmimontum (egnen om Hæmus på Balkan) for at bringe Valens hjælp; om begivenhederne i Nakolia havde han 

nemlig endnu intet hørt. Kort efter fik han imidlertid høre om Marcellus’s tåbelige anmasselser og afsendte straks nogle 

modige, raske soldater, der greb ham og satte ham i fængsel som en strafskyldig træl. Nogle dage efter blev han ført frem, 

pint på det frygteligste og henrettet sammen med nogle af sine tilhængere, der fik samme medfart som han selv. Det 

eneste, man kan rose manden for, er, at han ryddede af vejen Serenianus, der var grum som Falaris (Note 196) og trofast 

indpodede kejseren sine grusomme lærdomme, dem han dækkede over med de mest intetsigende påskud. 

Ved førerens død undgik man nu vistnok krigens rædsler, men mod mange af hans tilhængere raste man grusommere, end 

deres vildfarelse eller, om man hellere vil, forbrydelse gjorde det nødvendigt. Fremfor alt gik det ud over Filippopolis’s 

forsvarere, som ikke overgav sig, før man viste dem Prokopius’s hoved, som man skulle bringe til Gallien, og selv da gjorde 

de det kun modstræbende. Dog var der nogle, som på velynderes forbøn fik en mildere straf; blandt dem fornemmelig 

Araksius, der under oprørets første hede havde tilsneget sig præfekturet og nu ved sin svigersøn Agilos mellemkomst slap 

med at blive dømt til forvisning til en øde ø; kort tid efter slap han imidlertid bort. Evfrasius og Fronemius blev sendte til 

vesterlandene og underkastede Valentinianus’s dom; Evfrasius blev frikendt, men Fronemius forvist til Kerronesus. Grunden 

til at man for så meget strengere frem mod ham end mod Evfrasius, skønt deres brøde var den samme, var den, at han 

havde været velanskrevet hos Julianus, hvis herlige egenskaber de to kejserlige brødre så på med misundelse uden dog at 

kunne blive ham lige eller endog komme ham nær. 

Hertil kom andre endnu sørgeligere ting, langt frygteligere endogså, end hvad man kunne have ventet sig i en krig. Thi 

bødler, marterredskaber og pinlige forhør raste uden forskel på alder og værdighed gennem alle klasser og stænder, ja, selv 

freden måtte tjene til påskud for afskyelige retsundersøgelser, så at alle forbandede denne ulyksalige sejr, der var tungere 

at bære end selv den blodigste krig. Thi under våbnenes og trompeternes klang er dog vilkårene lige, og dette gør det langt 

lettere at tåle farerne; den krigerske tapperhed når enten det, den har sat sig til mål, eller også kommer døden uventet, 

men er da ikke ledsaget af nogen følelse af skændsel og fører med sig en udgang både på livet og på smerterne. Men hvor 

man skyder lov og ret frem som dække for ryggesløse planer, hvor dommerne sidder der med et falsk anstrøg af katonisk 

eller kassiansk alvor, men dog alt, som sker, kun sker efter overmodige magthaveres vilje, og deres lune er det, der træffer 

afgørelsen over liv og død, dér kommer fordærvelsen brat og trækker døden med sig. Thi så ofte som én på denne tid, af 

hvilken som helst grund han lystede, ilede op på slottet og af begærlighed efter at rive til sig fremmed gods anklagede selv 

en, der aldeles åbenbart var uskyldig, blev han modtaget som en fortrolig og dyrebar ven og fik lov til at berige sig ved 

andres ulykke. Kejseren var jo nemlig kun alt for tilbøjelig til at gøre andre skade, han lånte øre til enhver bagvasker, gjorde 

brug af de mest fordærvelige angiverier og jublede lidenskabelig over de forskellige slags dødsstraffe, han afsagde. Han 

kendte vistnok ikke det udsagn af Tullius: «Ulykkelig den, som tror at kunne tillade sig alt». Denne uforsonlighed i en sag, 

der var god nok i sig selv, men hvis sejrrige udfald ledsagedes af så mange skændigheder, gav mange uskyldige mennesker 

til pris for pinsler, så de endog måtte sænke deres hoveder under pinebænkens mishandlinger, medens andre mistede det 

for den barske bøddels hug. Hellere måtte de da, om naturen havde tilladt det, ti gange have mistet sit liv i slaget, end uden 

brøde med gennemborede sider midt under det almindelige jammerskrig at måtte lide en majestætsforbryders straf og dø 

med sønderlemmet legeme, hvad der er endnu skrækkeligere end selve døden. Endelig blev raseriet træt af al denne 

elendighed og begyndte at give sig, men så kom der over de mest fremragende mænd formueinddragninger, 

landsforvisninger og andet sådant, som nogle rigtignok ikke betragter som så frygteligt, men som sagtens er føleligt nok. For 

at andre kunne beriges, blev fornemme og måske endnu mere fortjenstfulde mænd drevet bort fra deres fædrene ejendele 

og jaget i landflygtighed for enten at hentæres af sorg eller opholde sit liv ved betleri Og ikke holdt man op med disse 

fordærvelige onder, før kejseren og hans nærmeste omgivelser havde mættet sig med penge og blod. 



Endnu medens denne oprører levede, hvis brogede livs oplevelser og død jeg her har skildret, udbredte der sig pludselig den 

21de juli under Valentinianus’s og hans broders første konsulat over den hele jord de mest frygtelige naturrædsler, sådanne 

som man hverken finder fortalt om i gamle sagn eller i sandfærdige beretninger. Kort efter dagens frembrud kom der et 

heftigt tordenvejr med lyn slag i slag, og lidt efter begyndte hele jorden at skælve og bæve, som om den skulle rykkes bort 

fra sin grundvold; havet trådte med svulmende bølger tilbage fra strandbredden, så dybet åbnede sig for blikket og man 

kunne se en mængde forskellige havdyr ligge i dyndet; uendelige strækninger af dale og bjerge, som den skabende natur 

havde skjult i det umådelige dyb, så nu formodentlig for første gang solens stråler. Ligeledes blev en mængde skibe stående 

ved siden af hinanden som på tør grund, og store skarer af mennesker løb sorgløse omkring i de ubetydelige rester af vand 

at samle fisk og lignende med hænderne. Men da var det, som om havet blev rasende over sit nødtvungne tilbagetog; 

brølende hævede dets bølger sig i modsat retning, og henover den brusende havgrund styrtede det sig ind på øer og store 

strækninger af fastlandet og jævnede med jorden utallige bygninger i byerne og hvor de ellers fandtes, aldeles som når 

jordens mørke åsyn under elementernes rasende kamp bringer de mest vidunderlige foreteelser til syne. Denne vældige 

vandmasse, som således foer tilbage i det øjeblik, man mindst ventede det, begravede mange tusinde mennesker i sine 

bølger, og som det siden viste sig, dengang det oprørte element var kommet til ro, var også flere skibe blevet ødelagte 

under de hvirvlende bølgers voldsomme tilbagetog; de skibbrudnes døde legemer drev omkring på overfladen med ansigtet 

enten op eller ned. Andre store skibe blev af den rasende storm drevet ind på hustagene, hvor de blev siddende fast, noget, 

som fornemmelig skede i Aleksandria; andre blev slyngede langt ind over landet næsten 2000 skridt bort; således har jeg 

selv i nærheden af byen Motone (Modon, i Lakonion) i forbigående set et lakonisk skib, som da havde ligget der så længe, at 

det opløste sig i stumper og stykker, som var begyndt at gå i forrådnelse. 

Syv og tyvende bog. 

1. Alamannerne slår romerne og fælder underhærførerne Karietto og Severianus - 2. Høvedsmanden for rytteriet Jovinus 

nedhugger ved overraskelse to af de tre skarer, hvori alamannerne har delt sig; den tredje del overvinder han i et slag ved 

Katalauni og tilføjer den et stort nederlag - 3. De tre bypræfekter i Rom, Symmakus, Lampadius og Viventius. Damasus’s og 

Ursinus’s kamp om bispeværdigheden i Rom - 4. En skildring af Trakiens folkeslag og provinser og af de mærkeligste byer 

inden hver provins - 5. Valens begynder krig med goterne, som havde bragt Prokopius hjælp, og slutter efter tre års forløb 

fred med - 6. Valentinianus udnævner med hærens samtykke sin søn Gratianus til Augustus, opmuntrer i en tale sin søn til 

tapperhed og anbefaler ham til soldaterne – 7. Valentinianus’s opbrusende sind, strenghed og grusomhed – 8. Pikterne, 

attokotteme og skoterne gør indfald i Britannien, dræber øens øverstkommanderende og en af de andre hærførere og 

hærger ustraffet landet. Teodosius bliver sendt imod dem, slår dem og fratager dem deres bytte - 9. Mauriske folk hærger 

Afrika. Valens gør ende på isaurernes røverier. Bypræfekten i Rom Prætekstatus - 10. Valentinianus går over Rhinen og slår 

med betydeligt tab på begge sider alamannerne, som havde flygtet op pa fjeldhøjderne - 11. Den prætoriske præfekt 

Probus, hans høje byrd, rigdomme, høje embedsstillinger og karakter - 12. Romerne og perserne strides om Armenien – år 

367 og 368. 

*** 

1. Medens den vekslende skæbne bragte de begivenheder, vi hidtil har skildret, til udvikling i østerlandene, kom 

alamannerne efter de mange bitre tab og nederlag, de havde lidt i kampen med Cæsar Julianus, endelig igen til kræfter, om 

de end langt fra nåede til hvad de i gamle dage havde været. Af den før fortalte grund gik de over Galliens grænser og 

udbredte på sine hærgetogter skræk overalt. Straks i de første dage af januar (367), endnu medens vinterkulden herskede i 

disse isbelagte egne, drog de ud i skarevis og strejfede omkring overalt uden at møde modstand. Mod den første afdeling af 

dem ilede Karietto, dengang underhærfører i begge Germanierne (landet syd for nedre Rhin), i spidsen for en kamplysten 

hær; med sig på toget tog han den gamle svage Severianus, der ligeledes var underhærfører og stod ved Kabillo (Chalons 

ved Saone) med divitenserne og tungrikanerne. Begges tropper blev altså slået sammen til én hær, og efter at man med 

fasthed og hurtighed havde slået bro over en liden flod, fik man i det fjerne øje på barbarerne, som nu blev angrebet af 

romerne med pile og andre lette kastevåben; fjenderne besvarede imidlertid på deres side skuddene med eftertryk. Da så 

skarerne med dragne sværd gik hinanden ind på livet, blev vor slagrække sprængt ved fjendernes forbitrede anfald, så den 



hverken var istand til at gøre modstand eller i nogen måde vise sig tapper; da soldaterne så endelig så Severianus styrte af 

hesten, ramt i munden af et kastespyd, styrtede de sig alle slagne af forfærdelse på flugt. Til sidst faldt også Karietto selv; 

han styrtede sig modig i vejen for de flygtende, holdt dem under bebrejdelser tilbage og søgte ved standhaftig udholdenhed 

at afvaske denne stygge skændselsplet; men da blev han ramt af et spyd. Efter hans fald erobredes erulernes og batavernes 

fane (Note 197), som fjenderne under hånlatter og glædesskrig aldrig kunne blive trætte af at løfte højt op i vejret og vise 

frem, indtil den endelig efter en hård kamp blev vundet tilbage igen. 

2. Så snart efterretningen indløb om dette sørgelige nederlag, blev Dagalaifus sendt fra Parisii for at gøre godt igen hvad der 

var fejlet. Han sad imidlertid i lang tid uvirksom under påskud af, at det var ham en umulighed at angribe fjender, der var så 

adspredte, som barbarerne var; kort efter blev han så kaldt tilbage for at overtage konsulværdigheden sammen med 

Gratianus, som dengang endnu ikke havde beklædt nogen værdighed. I hans sted sendtes rytteriets hærfører Jovinus, som 

traf alle forholdsregler til hærtoget og især gav nøje agt på under marchen, at hæren ikke skulle blive angrebet i nogen af 

flankerne. Til sidst kom han til Skarponna (Charpeigne ved Mosel), hvor han uventet overfaldt en større skare barbarer, før 

de havde fået tid til at væbne sig, og nedhuggede dem i et øjeblik til sidste mand. Jublende over denne let vundne sejr drog 

soldaterne videre for at bringe fordærvelse over endnu en skare. Under deres langsomme fremrykning erfarede nemlig den 

udmærkede hærfører af pålidelige spejdere, at en røverskare netop havde plyndret bøndergårdene i nærheden og nu 

havde slået sig ned i nærheden af en flod. Han rykkede hen til stedet og så her, skjult af en med træer tæt bevokset dal, 

hvorledes nogle badede sig, andre efter landets skik farvede deres hår rødt, andre igen sad og drak. En så overordentlig 

gunstig lejlighed måtte benyttes. Han lod trompeterne give signalet og brød ind i røverlejren, medens germanerne på deres 

side intet andet kunne gøre end udstøde tomme trusler og forbitrede ord; deres våben var adspredte, og sejrherrenes raske 

fremtrængen hindrede dem fra at få fat på dem; nogen slagrække kunne de heller ikke få istand og var således aldeles ude 

af stand til at gøre modstand. De fandt derfor allesammen deres død for soldaternes kastespyd og sværd med undtagelse af 

dem, som kastede sig på flugt og slap bort ad de bugtede, snævre fodstier. 

Ved denne lykkelige begivenhed, hvori tapperhed og held havde haft lige megen del, steg Jovinus’s selvtillid. Efter at have 

sendt pålidelige spejdere i forvejen, brød han ilsomt op og drog videre mod den tredje skare, den eneste, som endnu var 

igen; efter en ilsom march traf han den samlet ved Katelauni, (Chalons ved Marno) færdig til kamp. Her valgte han et heldig 

beliggende sted til lejr og lod sine folk, så godt omstændighederne tillod det, vederkvæge sig med mad og søvn, hvorpå han 

ved morgenrødens første frembrud ordnede sine rækker på en stor slette; med så stor kløgt forstod han at udvide 

rækkerne, at uagtet romerne var fjenderne underlegne i tal, om de end nok kunne måle sig med dem i kraft, tog det sig dog, 

fordi de indtog et større rum, ud som om de var lige så mange som barbarerne. Trompeterne gav nu tegn til angreb, 

soldaterne rykkede på og kampen var således allerede åbnet; men da blev germanerne stående, forfærdede over det 

uvante syn af de strålende mærker. Et øjeblik var de som lammede, men fattede sig dog straks igen. Kampen trak ud lige til 

sent om aftenen, og de voldsomt fremtrængende soldater ville uden tab have høstet lønnen for deres tapperhed, hvis ikke 

tribunen for de ridende drabanter, Balkobaudes, i en forening af storpraleri og fejhed, ved aftenens nærmelse havde 

trukket sig tilbage i uorden. Havde de øvrige afdelinger fulgt hans eksempel, ville sagerne have taget en så sørgelig vending, 

at der af vore ikke var blevet en eneste igen, som kunne have bragt efterretning om hvad der var sket. Men soldaterne 

værgede sig med sådant mod og udfoldede sådan kraft, at fjenderne lod 6000 døde og 4000 sårede tilbage på pladsen, 

medens tabet på vor side ikke var større end 1200 døde og 200 sårede. Nattens nærmelse gjorde ende på kampen, men 

næppe havde man udhvilet de udmattede lemmer, førend den udmærkede hærfører henimod dagens frembrud førte 

hæren ud i firkantet slagorden: men da erfarede han, at barbarerne i nattens mørke havde sneget sig bort. Sikret mod 

baghold fulgte han så efter dem over de åbne, sumpige sletter, trædende på halvdøde og stivfrosne mennesker, hvis sår var 

skrumpede sammen af den heftige kulde, og som var bukket under for de svære smerter. Derpå rykkede han videre frem, 

men fandt ingen og vendte så om igen. Da erfarede han, at en af de fjendtlige konger med en liden skare folk var blevet 

taget til fange og hængt af askarierne, som han havde sendt afsted ad en anden vej for at plyndre alamannernes telte. 

(Askarierne: hørte ligesom eruleme og bataverne til de kejserlige hustropper). I sin forbitrelse herover besluttede han at 

straffe den tribun, som uden at spørge sin overordnede havde tilladt sig denne dristige handling; han havde også ladet 



straffen fuldbyrde, hvis det ikke ved de klareste vidnesbyrd var blevet godtgjort, at det var soldaternes ophidselse, som bar 

skylden for den blodige udåd. 

Da Jovinus efter disse glimrende bedrifter vendte tilbage til Parisii, kom kejseren ham glad i møde og udnævnte ham siden 

til konsul for det følgende år (367 e. kr.). For at gøre kejserens glæde fuldkommen, fik han sig netop i disse dage Prokopius’s 

hoved tilsendt fra Valens. Foruden de her nævnte kampe forefaldt der også mange andre mindre mærkelige omkring i de 

forskellige egne af Gallien, men som det er overflødigt at opregne, dels fordi deres udfald ikke førte til noget, som var 

møjen værd, dels fordi det i det hele ikke kan gå an at trække historien ud i det vide og brede ved alle slags ubetydelige 

småting. 

3. På denne tid eller lidt før indtraf der i det kornrige Tuskien (Note 198) et jerntegn af en ganske egen art; hvad meningen 

med det var, kunne selv de, der ellers forstod sig på varsler, ikke på noget sæt eller vis fatte. I byen Pistoria steg nemlig 

omtrent ved den tredje time på dagen i manges påsyn et æsel op på dommertribunalet og gav sig der vedholdende til at 

skryde, til største forbavselse for alle tilstedeværende og for dem, som af andre fik høre om det; ingen kunne gætte sig til 

betydningen deraf, før fremtiden løste gåden. Terentius hed en mand af lav byrd fra byen; han havde før været bager, men 

var siden til belønning for at have anklaget den forhenværende præfekt Orfitus for underslæb, blevet udnævnt til korrektor 

i den samme provins. Men dette gjorde ham så selvtillidsfuld, at han fik istand en række uroligheder, indtil han til sidst, 

efter hvad man sagde, blev overbevist om at have gjort sig skyldig i bedrageri i en forretning med kornskudernes skippere 

og fandt sin død for bøddelens hånd på den tid, Klaudius var præfekt i Rom. 

Dog, længe før dette hændte, havde Symmakus afløst Apronianus. Han fortjener at nævnes blandt de mest fremragende 

eksempler på dannelse og selvbeherskelse; ved hans ivrige bestræbelser nød den ærværdige stad en usædvanlig ro og 

overflod og kunne tillige glæde sig ved en prægtig og varig bro, som han selv byggede og indviede til stor glæde for 

borgerne, der imidlertid, som fremtiden klart nok viste, kun lønnede ham med utak. Nogle år efter stak de nemlig ild på 

hans smukke hus på den anden side Tiberen, ophidsede af en ganske almindelig almuesmand, der havde indbildt dem, 

skønt der hverken lod sig finde nogen hjemmelsmand eller noget vidne for det, at Symmakus skulle have sagt, han hellere 

ville lade kalken læske med sin egen vin end sælge den for den pris, man forlangte. 

Efter ham fulgte som byens styrer den forhenværende prætoriske præfekt Lampadius. Hans ejendommelighed var den, at 

han tog det yderst fornærmeligt op, når man ikke roste ham for alting, selv for den måde, hvorpå han spyttede; thi også det 

troede han, at han gjorde mere kløgtig end andre. Undertiden viste han sig dog også streng og brav. Medens han endnu var 

prætor, gav han engang pragtfulde lege og uddelte ved den lejlighed rigelige gaver; imidlertid kunne han ikke finde sig i den 

støjende almue, som ofte forlanger store gaver også til uværdige folk, (de uværdige var alle slags gøglere, kuske osv., 

dengang folkets yndlinger) og for nu at vise både sin gavmildhed og tillige sin foragt for mængden, lod han nogle fattige 

hente fra Vatikanet (i Vatikanet stod en apostelkirke, foran hvis døre de fattige bad om almisse) og skænkede dem rige 

gaver. Som eksempel på hans forfængelighed er det, for ikke at komme for langt bort, nok at nævne en ting, der vistnok i sig 

selv er ubetydelig, men som dog kan tjene til advarsel for embedsmænd. I alle de bykvarterer, som de forskellige kejsere på 

egen hånd havde smykket med pragtbygninger, lod han sit eget navn anbringe på disse og det ikke som den, der havde sat 

det gamle istand, nej, som den, der selv havde ladet bygningerne opføre. Den samme svaghed skal forresten også kejser 

Trajanus have lidt af, hvorfor man også for spøg kaldte ham væggesmøreren. 

Som præfekt måtte Lampadius drages med hyppige opløb. Det værste af dem alle var engang den laveste almue havde 

samlet sig og kastede fakler og brandkugler mod hans hus, som lå i nærheden af Konstantinus’s bade. De ville også have lagt 

det i aske, hvis ikke naboer og tjenerskab hurtig var løbet til og fra taget af havde angrebet folkemassen med sten og 

teglsten, så den blev nødt til at fortrække. Lampadius selv var i sin første forskrækkelse over opløbets voksende voldsomhed 

flygtet til den Mulviske Bro (Ponte Molle), efter sigende bygget af den ældre Skaurus (konsul i 115 f. kr.), og ventede her på, 

at uroen skulle lægge sig. Dens årsag var for øvrigt alvorlig nok. Når Lampadius lod opføre nye bygninger eller udbedrede 

gamle, lod han ikke udgifterne dækkes på sædvanlig måde, men trængte man til jern, bly, kobber eller lignende, blev 

bytjenerne sendte ud, og disse lod da, som de ville købe forskellige ting, men tog i stedet uden betaling med sig det, som 



blev lagt frem for dem. Følgen var, at de fattige blev lige så forbitrede som ulykkelige over disse hyppige tab, og at 

Lampadius kun ved en hurtig flugt med nød og næppe undgik at falde som offer for deres vrede. 

Hans efterfølger var den forhenværende opsynsmand i paladset Viventius, en redelig og forstandig pannonier, under hvis 

milde styre alt var roligt og livsfornødenheder tilstede i overflod. Imidlertid blev også han sat i skræk ved blodige opløb af 

det i partier splittede folk. Grunden var den. Damasus og Ursinus var begge to lige umenneskelig begærlige efter at rive 

bispesædet til sig og stredes som hinandens medbejlere på den voldsomste måde, indtil det til sidst kom til blodige 

sammenstød mellem deres partier, ja til drab. Viventius var hverken istand til at standse opløbene eller formilde de 

stridende og blev til sidst nødt til at vige for voldsgerningerne og begive sig ud på landet. I kampen gik imidlertid Damasus af 

med sejren ved hjælp af hans partis store iver. Det er en bekendt sag, at man i Sicininus’s basilika (kirken Santa Maria 

Maggiore), hvor de kristne har deres gudstjeneste, på en dag fandt 137 lig af ihjelslagne mænd, og at den rasende almue 

først længe efter med nød og næppe lod sig bringe til ro. 

Når jeg tager hensyn til al den pragt og overdådighed der udfoldes i byen, kan jeg ikke nægte, at slige mænd, som har lyst til 

at få del i den, virkelig også bør opbyde hele deres lungers kraft i stridighederne for at nå deres mål, thi har de først det, er 

de for fremtiden sikrede; da samler de sig rigdomme af gamle damers foræringer, viser sig for offentligheden siddende i 

vogne og pragtfuldt klædte og holder gæstebud så ødsle, at de fordunkler selv kongers tafler. Disse folk kunne i 

virkeligheden føre et lykkeligt liv, hvis de ville lade være at anføre byens storhed som et skalkeskjul for deres laster, men 

derimod leve som enkelte biskopper på landet, hvis tarvelighed i mad og drikke, fordringsløse klædedragt og mod jorden 

sænkede blik fremstiller dem for den evige guddom og hans sande dyrkere som rene og sædelige mennesker. Dog, nu får 

det være nok med sidebemærkninger; vi får vende tilbage til begivenhedernes gang. 

4. Medens de ovenfor nævnte hændelser indtraf i Gallien og Italien, rustede man sig i Trakien til et nyt hærtog. Valens drog 

nemlig efter sin broders vilje, som han havde spurgt til råds i sagen, og som han i det hele lod sig lede af, sit sværd mod 

goterne, der havde givet ham en retfærdig grund til krig, fordi de havde sendt hjælpetropper til Prokopius, da denne 

begyndte borgerkrig. Det vil følgelig være den passende lejlighed til i et kort sidespring med få ord at skildre disse egnes 

ældre historie og beliggenhed. 

En skildring af Trakien ville være let, hvis de gamle beretninger stemte overens; men da deres forskellige angivelser 

indhyller den hele sag i et mørke, som er alt andet end gunstigt for et værk, der har sat sig sandheden til opgave, vil jeg 

indskrænke mig til at udvikle det, jeg selv mindes at have set. At dette land engang har haft uhyre flade sletter og 

vidtstrakte høje fjelde, derom borger for os Homers sikre vidnesbyrd (i Illiaden), idet han jo lader norden og vestenvinden 

blæse fra disse egne. Men enten må dette være en fabel, eller også blev fordum alle de vidt udstrakte lande, der tilhørte 

barbariske folkeslag, sammenfattede under det ene navn Trakien. En del deraf beboedes af skordiskerne (skordiskerne: 

boede på Ammians tid i Pannonien (Ungarn), som nu lever langt borte fra disse provinser; engang var de, som den gamle 

historie fortæller os, et vildt og grusomt folk, der slagtede deres krigsfanger som ofre til Bellona (krigens gudinde) og Mars 

og med begærlighed drak menneskeblod af hule hjerneskaller. Deres vilde tapperhed gav i mange besværlige kampe den 

romerske stat nok at gøre og voldte den endog til sidst tabet af en hel hær med dens anfører.( det var Porcius Kato, der 

imidlertid efter andre vidnesbyrd undkom (flygtede)).  

Som landet nu er, ser det ud som en halvmåne eller som en smukt formet skueplads. På dets vestlige grænse åbner sig 

mellem stejlt opstigende fjelde Sukkis trange pas, der danner grænsen mellem Trakien og Dakien. Den venstre side henimod 

nord indesluttes af de hæmimontanske højder (Hæmus, Balkan) og Hister (Donau), som på den kant, hvor den beskytter 

romersk jordbund, flyder forbi mange byer, fæstninger og kasteller. På højre side, altså mod syd, udbreder sig Rodopes 

bjergåser: der, hvor morgenstjernen står op, støder det op til havet; hvor det Euksinske Havs (Sortehavet) svære bølger 

forener sig med det Ægæiske Havs vande åbner der sig en smal spalte (strædet ved Konstantinopel, Marmorahavet og 

Dardanellerstrædet). Dog støder landet i det østlige hjørne også op til Makedonien, hvormed det står i forbindelse ved de 

trange og stejle passer, som kaldes Akontisma. I nærheden af disse ligger postskiftet Aretusa, hvor man viser den 

navnkundige sørgespildigter Evripides’s grav, og Stagira, som bekendt Aristoteles’s fødested, han, fra hvem der efter Ciceros 



ord strømmede en gylden flod. Også disse egne var i gamle dage beboede af barbarer, som i sæder og sprog var meget 

forskellige fra hinanden. Især omtales odryserne som umenneskelig vilde; de havde vænnet sig således til at udgyde 

menneskeblod, at når de ikke havde nogen fjende at vende sig mod, stødte de ved deres gilder, når de havde mættet sig 

med mad og drikke, sværdet i sit eget bryst, ret som om det havde været en andens. 

Under den romerske stats tiltagende magt og så længe det konsulariske styre stod i sin fulde kraft, blev disse hidtil 

utæmmede folkeslag, der levede som nomader uden agerdyrkning eller love, med stort eftertryk bekæmpede af Markus 

Didius (114 f. Kr.); Drusus (er bekendt fra de grakkiske stridigheder i år 112) indelukkede dem indenfor deres egne grænser, 

Minucius (år 110) slog dem i et stort slag ved floden Hebrus, der kommer fra odrysernes høje bjerge, og resten af dem blev 

så i en hidsig kamp tilintetgjorte af prokonsulen Appius Klaudius. De ved Bosporus og Propontis beliggende byer var allerede 

blevet erobrede af romerske flåder. Den næste hærfører, der kom efter dem, var Lukullus (Markus var en broder til 

Lukullus), som for første gang indlod sig i kamp med bessernes vilde folk; ved samme lejlighed undertvang han efter en 

tapper modstand hæmimontanerne, Under hans strenge styrelse kom hele Trakien under vore forfædres herredømme, og 

således blev efter mange farefulde hærtog seks provinser vundne for staten. 

Den første af disse seks provinser, den, som støder op til Illyrien, kaldes i snævrere forstand Trakien; den prydes af de store 

byer Filippopolis, det gamle Evmolpias, og Beröa. Derefter kommer Hæmimontus (også kaldet det andet Trakien) med de 

store byer Hadrianopolis, før i tiden kaldt Uskudama, og Ankialos. Derpå Mysien (her det nedre Mysien - det øvre hørte 

Mysien til Illyrikum) med byerne Marcianopolis, opkaldt efter kejser Trajanus’s søster, Dorostorus (Dryst), Nikopolis og 

Odyssus. Ved siden af denne provins ligger Skytien, hvor man har de adskillig bekendte byer Dionysopolis, Tomi og Kalatis. 

Den yderste provins Evropa har foruden en del småbyer to herlige stæder Apri (Apro) og Perintus (Erekli), senere kaldet 

Heraklea. I det tilstødende Eodope findes byerne Maksimianopolis, Maronea (Marogna) og Ænus, som Æneas byggede, men 

siden igen forlod, for efter lang omflakning under gunstige varsler at vinde Italien. 

Det er en bekendt sag, hvorom rygtet har holdt sig lige til nu, at de bønder, som bor i de ovennævnte egne oppe på 

fjeldhøjderne, har en kraftigere helbred og en slags forrettighed til længere liv forud for os. Grunden, antager man, er den, 

at de ikke bruger en hel mængde levnedsmidler om hinanden (her er hul i teksten); den altid friske dug sammenskrumper 

deres hud som i et koldt regnbad, og de har uhindret adgang til den behagelige nydelse af ren luft; endvidere føler de før 

(fordi de bor så højt til fjælds) end alle andre mennesker de allerede i sig selv livvækkende solstråler, uden at de endnu er 

blevet plettede og forgiftede med jordiske stoffer. Efter denne udvikling vender vi tilbage til vort emne. 

5. Efter at Prokopius var blevet overvundet i Frygien og de indre uroligheder dæmpede, blev rytterhøvdingen Viktor sendt til 

goterne (Mösogoterne i Dakien), for åbent at erkyndige sig om, af hvad grund et folk, der levede i venskab med romerne og 

desuden havde bundet sig ved en ren og klar overenskomst, havde ydet våbenhjælp til en oprører, der havde rejst sig mod 

sine lovlige fyrster. For at få en rigtig pålidelig undskyldningsgrund for deres optræden lagde de frem breve fra den samme 

Prokopius, hvori han fortalte, at han som lem af den konstantinske slægt havde taget den trone, som tilkom ham, i 

besiddelse; således mente de, at de kun havde gjort sig skyldige i en let tilgivelig misforståelse. 

Da Viktor kom tilbage med denne besked, ville Valens imidlertid ikke høre på en så intetsigende undskyldning og gjorde sig 

rede til at drage imod dem; men på denne måde havde de jo også nu i forvejen fået at vide, hvad de kunne vente sig. Ved 

vårens frembrud drog han sine tropper sammen og slog lejr ved fæstningen Dafne (lå i det andet Mösien, bygget af 

Konstantin til værn mod goterne); herfra gik han på en skibsbro over Hister uden at finde modstand Dette gjorde ham sikker 

i sin sag, så meget mere, som han marcherede både på kryds og på tværs uden at finde nogen, han kunne besejre eller blot 

sætte i skræk; thi alle var af frygt for en så prægtig udrustet hærs komme flygtede til serrernes høje bjerge, der ikke var 

tilgængelige for andre end dem, som kendte til egnen. For nu efter en hel sommers forløb dog ikke at komme tilbage med 

ganske uforrettet sag lod kejserens fodfolkets høvedsmand Arinteus rykke ud med nogle strejfkorpser og opsnappe en del 

familier, som var lette at fange, da de endnu ikke havde kunnet nå op til de stejle fjeldskråninger med alle deres bugtede 

stier, men endnu flakkede om på de flade sletter. Således fik han da kun, hvad tilfældet gav ham, og vendte derpå i god 

behold tilbage med sine, uden selv at have lidt noget alvorligt tab, men også uden at have tilføjet fjenden noget sådant. 



Det følgende år forsøgte han med samme iver at gøre indfald i fjendernes land, men blev hindret ved Danubius’s svære 

oversvømmelse og måtte lige til høstens udløb stå ubevægelig i standlejr i nærheden af en liden flække hos karperne. 

(Karperne: synes oprindelig at have boet mellem Karpateme; af Diokletian fik de bopæl i det andet Mösien). Herfra drog 

han, da han under den høje vandstand intet kunne gøre, i vinterkvarter i Marcianopolis. 

Med samme hårdnakkethed trængte han også det tredje år over Novidunum (Nivors i Bulgarien) på en skibsbro ind i 

barbarernes land og angreb efter lange marcher de krigerske grevtunger, et folk, som boede dybt inde i landet. 

(grevtungerne var en del af østgoterne). Efter nogle mindre betydelige kampe tvang han Atanarik, den tid folkets mægtigste 

høvding, som nu havde dristet sig til at stille sig mod ham med en efter hans egen mening overflødig stærk hær, til at vige af 

frygt for aldeles at blive tilintetgjort. Selv vendte han derpå med hele sin hær tilbage til Marcianopolis, hvor han for disse 

egne at være havde et meget tåleligt vinterkvarter. 

Efter disse tre års mange forskellige begivenheder havde fjenderne al grund til at ønske krigen endt. For det første øgedes 

deres frygt betydelig ved kejserens lange ophold hos dem, og dernæst måtte de kæmpe med den føleligste mangel på alle 

livsfornødenheder, da alt handelssamkvem med dem var forbudt. Følgen var, at de gentagne gange sendte gesandter, som 

ydmygt bad om fred og tilgivelse. Kejseren var dengang vistnok uerfaren, men endnu havde han ikke givet sig smigrerne i 

vold og af deres fordærvelige lokkemidler ladet sig dåre til at styrte staten i de evig beklagelsesværdige ulykker, som siden 

kom; den tid bedømte han endnu forholdene med billighed. Han overvejede, hvad der ville være til det almindelige bedste, 

og kom til den overbevisning, at han burde indvilge i freden. Fra romersk side blev derfor afsendt Viktor og Arinteus, som 

dengang havde den øverste kommando, den ene ved rytteriet, den anden ved fodfolket; da disse i sine indberetninger 

kunne give pålidelig besked om, at goterne indvilgede i de foreslåede vilkår, blev der fastsat et passende sted til fredens 

indgåelse. Men da forsikrede Atanarik, at han ved de højtideligste eder og sin faders befalinger var bundet og forpligtet til 

aldrig at sætte sin fod på romersk jordbund. Da han nu ikke på nogen måde ville lade sig sige, og det for kejseren ville være 

upassende og nedværdigende at gå over til ham, fattede man til sidst den udmærkede plan at lade to fartøjer ro midt ud i 

floden, hvoraf det ene bar kejseren med hans drabanter, det andet den gotiske høvding med hans følge. På denne måde 

blev så freden sluttet med de foreslåede vilkår. Efter at dette var ordnet og man havde modtaget gidsler, vendte Valens 

tilbage til Konstantinopel, hvor siden Atanarik, fordrevet fra sit fødeland (Note 199) af et parti af deres nærmeste 

slægtninger, afsluttede sit liv og fik en pragtfuld jordefærd efter vore landes skikke. 

6. Valentinianus var imidlertid falden i en så heftig sygdom, at det så ud til snart at være forbi med ham. I en hemmelig 

sammenkomst af de gallere, som var ved kejserens hof, blev derfor den daværende arkivforstander Rustikus Julianus udset 

til hans efterfølger, en mand, der som i anfald af galskab lig et vildt dyr tørstede efter blod, således som han også havde lagt 

det for dagen, da han var prokonsul i Afrika. I sin embedstid som præfekt i Rom, hvorunder han døde, blev han rigtignok 

nødt til at tage på sig skin af mildhed og godmodighed, men det var blot af hensyn til de farlige tidsforhold; thi dengang 

regerede jo en voldshersker (Note 200), hvis vilje havde hævet Eustikus til denne høje værdighed kun fordi man manglede 

mere værdige folk. Et andet parti arbejdede med stor iver for Severus, dengang høvedsmand for fodfolket, som en mand, 

der var vel skikket for dette hverv; han var vistnok streng og almindelig frygtet, men dog mere tålelig og i alle måder at 

foretrække fremfor den førnævnte. 

Af disse planer blev det imidlertid ingenting, da kejseren atter kom sig ved anvendelsen af mange forskellige slags 

lægemidler. Næppe så han sig udenfor dødsfare, før han tænkte på at iklæde sin søn Gratianus, som nu næsten var voksen, 

kejserværdighedens udmærkelsestegn. Efter at have truffet alle foranstaltninger og vundet soldaterne for en gunstig 

optagelse af sagen, gik han med Gratianus ud på sletten og besteg et tribunal; omringet af en strålende skare fornemme 

embedsmænd, greb han drengen med den højre hånd, førte ham frem i midten og anbefalede hæren en af ham udsete 

kejser i følgende tale: «Det er et glædeligt vidnesbyrd om eders venlige stemning mod mig, at jeg kan træde op iført dette 

kejserlige klædebon, hvorved I har udtalt det som eders dom om mig, at jeg er at foretrække for så mange andre 

fortjenstfulde mænd. Derfor gør jeg også regning på eders tilslutning til mine planer og eders gode ønsker for deres 

fremme, når jeg nu anser det for betimeligt at lade min faderkærlighed gøre et skridt, hvorved jeg håber mig alt godt fra 

den guddoms side, ved hvis evige hjælp den romerske stat altid vil stå urokket. Så hør da, tapre mænd, med venlighed på 



mit hjertes ønske og vær overbeviste om, at jeg ikke blot i forbigående vil gøre eder bekendt med det, hvortil kærlighedens 

pligt driver mig, men også ønsker det billiget og bekræftet af eder som noget, der vil være os til gavn og velsignelse. Denne 

min opvoksende søn Gratianus, som hidtil har løbet omkring mellem eders børn, og hvem I elsker, som om han havde været 

eders eget barn, agter jeg nu, for på alle kanter at sikre statens ro, at gøre til min medstyrer som Augustus, såfremt 

guddommens nådige vilje og eders ophøjede tilslutning kommer min faderlige kærlighed i møde. Han har ikke som vi fra 

vuggen af gennemgået en hård skole, har endnu ikke gjort sig fortrolig med at bære strabadser og er, som I ser, endnu ikke i 

stand til at holde ud i slagets tummel. Men han har følelse for sin æts berømmelse og sine forfædres storgerninger og vil - 

jeg håber, ingen misforstår denne ytring - med hver dag blive mere skikket til større ting, end han nu kan påtage sig. 

Anderledes kan jeg ikke se det, når jeg, som så ofte er tilfældet, betragter hans karakter og tilbøjeligheder, hvor lidet de end 

er udviklede endnu. Når han er trådt ind i ynglingeårene, vil han med upartiskhed bedømme gode og slette handlingers 

værd; thi hans ånd er dannet ved forædlende og udviklende videnskaber. Han vil handle således, at retskafne mænd kan 

vide, han forstår dem; han vil med udholdende standhaftighed stille sig under fanerne og ile frem til berømmelige 

gerninger; sol, hede og sne, rim, tørst og søvnløshed vil han bære, hvor nøden fordrer det, vil han forsvare lejren mod 

fjenden, sit liv vil han ofre for sine kammerater i faren, og opfylde vil han den brave fyrstes første og højeste pligt, elske 

staten som sin faders og sin bedstefaders hus«. 

Kejserens tale blev fulgt med jublende bifald; han havde endnu ikke talt ud, før alle soldaterne, enhver efter sin stilling og sit 

sindelag, skyndte sig at komme hinanden i forkøbet og så ivrig, som om det var dem selv, denne lykke og glæde traf, 

udråbte Gratianus til Augustus, medens trompeternes høje toner blandede sig med den jublende våbenklirren. Dette syn 

gjorde Valentinianus’s tillid endnu større; han iførte sin søn diademet og kejserværdighedens klædebon, kyssede ham og 

rettede derpå følgende ord til sønnen, som stod foran ham i hele sin pragt og opmærksomt lyttede til hvad han sagde: «Du 

bærer nu, min Gratianus, således som vi alle håbede, den kejserdragt, som under lykkelige varsler er blevet dig til del ved 

mit og vore krigskammeraters valg. Så rust dig da nu som din faders og din farbroders medstyrer til at bære en fyrstes 

trykkende byrder, værdig til uforfærdet at trænge frem med dine soldaterskarer over Histers og Rhinens isbelagte vande, til 

altid at stå disse krigere ved siden, til med velberåd hu at give dit blod og dit liv for dem, du er sat til at styre over, og til ikke 

at anse noget, som står i forbindelse med romerrigets velfærd, som dig uvedkommende. For øjeblikket kan det være nok 

med disse formaninger; alle andre, som tiltrænges, skal jeg aldrig blive træt af at give dig. Nu vender jeg mig til eder, I rigets 

herlige forsvarere, og beder og besværger eder, at I altid med urokkelig hengivenhed vil betragte den opvoksende kejser 

som betroet til eders trofaste varetægt». 

Næppe havde han udtalt disse højtidelige ord, for Evpraksius fra Cæsarea i Mauritanien (Marokko, Fez og det vestlige 

Algier), som dengang var arkivforstander, før nogen anden råbte ud: »Det fortjener Gratianus’s hus»! Han blev som følge 

heraf på stedet udnævnt til kvæstor. Denne mand har i det hele givet mange prøver på ædel selvtillid, som kan være kloge 

mænd til mønstre; aldrig opgav han de faste grundsætninger, han havde tilegnet sig, men var altid sig selv og tog sig til 

forbillede loven (loven osv. er et citat af Cicero om menneskets pligter), som vi under de mest forskellige forhold har lagt 

mærke til altid taler med en og samme tunge; havde han taget på sig en sag, blev han altid retfærdigheden tro og allermest, 

når kejseren blev vred over hans tilrettevisninger og søgte at skræmme ham ved trusler. Efter ham forenede så hele 

forsamlingen sig til lovtaler over den ældre og den yngre kejser, men mest over drengen, som alle holdt af for hans 

strålende øjne, hans smukke, behagelige ansigt og skønne legemsbygning, men mest for hans gode hjertelag; dette ville 

også have gjort ham til en kejser, der havde kunnet stilles ved siden af de bedste i oldtiden, hvis han havde fået lov til det 

for skæbnen og sine nærmeste omgivelser, men disse forledede ham til sådanne slette handlinger, som stillede hans gode 

egenskaber i skyggen, før de endnu havde fået den tilbørlige fasthed. 

Forøvrigt brød Valentinianus i denne sag med den fra gammel tid overleverede skik ved at udnævne sin broder og sin søn til 

Auguster, ikke til cæsarer. Dette var jo meget venlig gjort af ham, men aldrig havde nogen kejser før ham taget sig en 

medstyrer med samme magt, som han selv havde, med undtagelse af kejser Markus (Aurelius), som tog sin adoptivbroder 

Verus til medregent uden at gøre sig noget skår i hans kejserlige myndighed. 



7. Få dage efter at denne sag var ordnet til kejserens og soldaternes tilfredshed, blev den prætoriske præfekt Mamertinus 

ved sin tilbagekomst fra Rom, hvor han havde haft det hverv at afhjælpe nogle misligheder, af den forhenværende 

underlandshøvding Avitianus anklaget for underslæb. Han blev derfor fjernet og fik til sin efterfølger Vulkatius Eufinus, en 

mand, der var dygtig i alle retninger og nu levede med en hæderkronet alderdoms glans omkring sig, men som aldrig lod sig 

nogen lejlighed slippe ud af hænderne, hvorved han kunne vinde penge, når han blot havde udsigt til, at det kunne gå af i al 

stilhed. Da han gjorde sin opvartning hos kejseren, fik han sat igennem, at den forhenværende bypræfekt Orfitus blev kaldt 

tilbage fra sin landflygtighed, fik sin inddragne formue erstattet og tilladelse til at tilbringe resten af sine dage i sin families 

skød. 

Valentinianus var, som hvermand bekendt, en grusom mand; i begyndelsen af sin regering stræbte han vistnok at formilde 

den almindelige mening om hans strenghed og gøre sig til herre over sine vilde udbrud af lidenskab; men lasten lå dog i 

hans sjæls dyb og var kun trængt tilbage for en stund, hvorfor den også gentagne gange brød frem med voldsomhed til 

fordærvelse for en hel mængde mennesker. Denne tilbøjelighed til grusomhed var så meget værre, som den var parret med 

en heftig opbrusende vrede. Vise mænd kalder denne lidenskab en byld på sjælen, som først efter lang tid, undertiden slet 

ikke lader sig læge; de mener, den i almindelighed har sin oprindelse af et alt for let påvirkeligt sind, hvad de godtgør med 

den sandsynlige grund, at sygelige folk er mere tilbøjelige til vrede end sunde, kvinder mere end mænd, gamle mere end 

unge, bekymrede mere end lykkelige. 

Foruden de andre dødsstraffe på den tid, som mest gik ud over lavere stillede folk, var der nogle, som særlig trak den 

almindelige opmærksomhed hen på sig. Den forhenværende forstander for statskassen i Illyrikum, Diokles, lod kejseren 

levende brænde for nogle ubetydelige forseelsers skyld; den forhenværende statsagent Diodorus og tre betjente hos 

understatholderen i Italien måtte lide en grusom død, fordi Italiens hærfører havde klaget for kejseren over, at Diodorus på 

almindelig borgerlig vis havde søgt rettens hjælp imod ham, medens de tre betjente havde været frække nok til på sin 

foresattes befaling at stævne ham, netop som han skulle rejse bort, til at indfinde sig for retten. Deres minde bliver endnu 

den dag i dag holdt i ære af de kristne i Mediolanum (Milano, her boede Italiens underlandshøvding), som kalder det sted, 

hvor de ligger jordfæstede, «de uskyldiges minde». 

Nogen tid efter var der en pannonier ved navn Maksentius (altså en landsmand af kejseren), som havde fået sig en retssag 

på halsen, og i fuld overensstemmelse med loven havde dommeren givet befaling til, at dommen skulle udføres. Da kom der 

det bud fra kejseren, at byrådet i tre stæder skulle henrettes. (Byrådet havde bl.a. det hverv at udføre rettens domme; og 

det var dette, de tre byråd nu havde gjort). Imidlertid trådte den daværende kvæstor Evpraksius op mod denne hans 

befaling. »Gå frem med forsigtighed, elskelige kejser», sagde han; «lader du disse mænd henrette som forbrydere, vil den 

kristne kirke ære dem som martyrer, det vil sige som guddommens yndlinger». En lignende velgørende frimodighed viste 

også præfekten Florentius, da han hørte, at kejseren for en stor ubetydeligheds skyld i sin forbitrelse havde befalet, at man i 

en hel samling af byer skulle lade tre medlemmer af hver bys råd henrette. «Hvad skal man da gøre», sagde Florentius,«hvis 

der er en by, hvor rådet ikke tæller så mange medlemmer som tre? Man får dog her som ellers lade det bero med først at 

dræbe folk, når man har dem». Til denne kejserens hårdhed kom endnu en anden afskylighed. Når nogen kom til ham for at 

bede om at blive fri for at få en eller anden mægtig uven til dommer, men hellere en anden i stedet, blev hans bøn aldrig 

indvilget; han kunne anføre så mange og retfærdige grunde, han ville, han blev dog altid vist hen netop til den mand, han 

var bange for. Lige så gyseligt er det, man også fik at høre, at han udtalte dødsdommen over den skyldner til statskassen, 

som af armod ikke kunne betale sin gæld. 

Når enkelte fyrster i deres overmod tillader sig disse og lignende forbrydelser, så er grunden den, at de ikke vil lade deres 

venner få lov til at gøre dem opmærksom på deres urigtige tænke og handlemåde, på samme tid som de ved deres store 

magtfylde skræmmer deres modstandere fra at lukke munden op. Det er ikke muligt at få sådanne mennesker til at blive 

opmærksomme på deres slette handlinger, som tror, at alt, hvad de vil, er den højeste dyd. 

8. På vejen fra Ambiani (Amiens) til Treveri (Trier), hvorhen han ilede [for at møde alamannerne], fik kejseren det skrækkens 

budskab, at Britanien var i den yderste nød som følge af barbarernes sammensværgelse, at øens øverstkommanderende 



Nektaridus var dræbt og en af de andre hærførere, Fullofaudes, falden i et baghold. Budskabet herom fyldte ham med stor 

skræk, og han afsendte straks Severus, som dengang endnu var befalingsmand over hustropperne, for at genoprette 

ulykkerne, hvis lykken ville være ham god. Inden kort tid kaldte han ham imidlertid tilbage, og nu drog Jovinus til disse egne, 

men sendte foreløbig Provertuides i ilmarcher foran sig, da han selv agtede at bringe en stærk hær på benene. De farlige 

forhold gjorde nemlig dette til en bydende nødvendighed. Men da de mange efterretninger, som indløb fra øen, fra dag til 

dag lød farligere, blev Teodosius, denne for sine militære fortjenester så fordelagtig bekendte mand, udset til hurtigst 

muligt at drage derhen. Han ilede da derhen med en hær af unge, modige krigere, og de mest glimrende forventninger gik i 

forvejen for ham. 

Da jeg allerede under kejser Konstans’s historie har skildret oceanets ebbe og flod (det er sket i en af de bortkomne bøger 

1-13) og Britaniens beliggenhed, så godt mine evner tillod mig det, holder jeg det for overflødigt endnu engang at komme 

tilbage til det, jeg engang har udviklet, på samme måde som Ulikses (Odyssevs, Odysseen) hos Homer på grund af den store 

vanskelighed, som er forbundet dermed, ikke har lyst til atter at fortælle fæakerne sine hændelser. Her må det være nok at 

sige, at på denne tid strejfede pikterne, delte i de to folkeslag dikalydonerne (kaledonierne) og verturionerne, ligeledes de 

krigerske attakotter og end videre skotterne omkring på forskellige kanter og hærgede overalt; de gallikanske egne (Galliens 

kyst overfor Britanien) blev på det sørgeligste hjemsøgte med plyndring, brand og mord af frankerne og deres naboer 

sakserne, overalt hvor der lod sig gøre et indfald til lands eller til søs. 

For at afhjælpe disse ulykker, så sandt skæbnen ville være ham gunstig, ilede altså den virksomme hærfører til disse yderste 

egne af jorden og kom til kysten ved Bononia (Boulogne), som kun ved et smalt stræde er skilt fra landet lige overfor. Havet 

her er evindelige omskiftninger underlagt; snart hæver det sig i frygtelige bølger, snart er det så glat som en slette og kan 

befares uden mindste fare. Han satte i al ro og mag over dette sund og kom i roligt vejr til havnen Rutupiæ (Richborough) 

lige overfor. Så snart nu bataverne, herulerne, jovierne og sejrherrene, lutter kraftige, modige krigere, havde indfundet sig 

hos ham, drog han afsted og marcherede til den gamle by Lundinium (London), senere kaldet Augusta. Her delte han sin 

hær i flere afdelinger og angreb fjendernes omstræffende røverskarer, der var belæssede med tungt bytte. Han slog med 

lethed disse flokke, som drev bundne fanger og kvæg foran sig, og tog fra dem det bytte, de stakkels skatskyldige 

indbyggere havde mistet. De fik det nu altsammen tilbage med undtagelse af en liden del, som blev givet til de udmattede 

soldater, og nu drog han fuld af glæde som i triumf ind i byen, der for havde været så dybt nedsunket i elendighed, men nu 

var blevet reddet langt hurtigere, end den nogen tid havde ventet. 

Dette held gav ham mod til at tænke på større vovestykker. Med besindighed udkastede han sine planer, men vedblev dog 

at være uenig med sig selv om hvad han først skulle tage fat på, så meget mere som han ved fangernes tilståelser og 

overløbernes beretninger kom til vished om, at han nødvendigvis måtte bruge hemmelig list og pludselige overfald, hvis han 

ville tænke på at blive herre over denne forfærdelig vilde menneskemasse, der spredte sig så vidt omkring og bestod af så 

forskellige folkeslag. Endelig lod han udgå en dagsbefaling, hvori han tilsagde overløberne og de mange, som på ubestemt 

orlov havde spredt sig ad til alle verdens kanter, benådelse, hvis de atter ville indfinde sig ved hæren. På denne opfordring 

vendte en mængde mennesker tilbage, men selv denne opmuntring formåede ikke at befri ham fra hans bekymringer, og 

han forlangte derfor, at man skulle sende til ham den noget opbrusende, men retskafne og retfærdige Civilis, for at han med 

myndighed som præfekt kunne overtage styrelsen af Britannien, og tillige med ham Dulcitius, der besad fremragende 

kundskaber i alt, som vedkom krigen. 

9. Dette var, hvad der foregik i Britannien. Afrika havde allerede siden Valentinianus’s regeringstiltrædelse lidt under 

barbarernes raseri, som under deres dristige indfald bestandig steg ved de uafladelige mord og røverier. Endnu værre blev 

denne sag ved hærens uvirksomhed og den begærlighed efter fremmed gods, som især gjorde sig gældende hos 

landshøvdingen Romanus. Denne mand var en mester i snue beregninger og i den kunst at lade andre komme til at bære 

skylden for hans forbrydelser; han havde tillige gjort sig almindelig forhadt ved sin grusomhed, men mest fordi han søgte at 

overbyde selve fjenden i at hærge provinserne; i denne sag støttede han sig på sit svogerskab med hofmarskalken Remigius, 

der indgav falske, sandheden rent modsatte indberetninger, så kejseren, der dog ellers gerne ville give sig ord for at være 

meget årvågen, i lang tid var uvidende om de sørgelige misbrug, der gik i svang i Afrika. 



Hele rækken af begivenheder i disse egne, landshøvdingen Ruricius’s og hans underhærføreres død og alle de øvrige ulykker 

skal jeg nøjere udvikle, når tiden dertil kommer. Men da jeg her netop er ved et punkt, hvor jeg har anledning til at sige, 

hvad jeg mener, vil jeg tale frit ud. Valentinianus var den første af alle kejserne, som til skade for det offentlige vel mere og 

mere øgede hærens overmod, hævede dens indflydelse og magt over alle rimelige grænser, og hvad der var lige meget til 

skade for staten og den enkelte, straffede med ubøjelig strenghed den simple soldats forseelser, men skånte de 

højerestillede, der på denne måde så at sige fik fribrev på deres forseelser og dristede sig til at begå de afskyeligste 

skændigheder; siden den tid har de været så overmodige, at de tror, alles ve og vel uden forskel afhænger af deres vink. For 

at sætte en grænse for slige folks overmod og vigtighed mente oldtidens lovgivere, at man stundom måtte straffe enkelte 

på livet, selv om de var uskyldige. Således går det nemlig tit, når skæbnens ubillighed volder, at den store mængdes 

beskyldninger bringer straf over enkelte uskyldige; dette har jo også undertiden kunnet ske i privatsager. 

I Isaurien havde røvere i flokkevis udbredt sig over de nærmest tilgrænsende egne og hærgede nu uden nogen hindring 

velhavende byer og landgårde til stor ulykke for Pamfylien og Cilicien. Vistnok forstod den daværende vikar (Note 201) over 

Asien, Musonius, der førhen var veltalenhedslærer i Atenen, at gjorde man ingen modstand, ville til sidst det hele styrte i 

fordærvelse; men på den anden side kunne han ikke gøre regning på nogen virksom hjælp hos de af yppighed slappede 

soldater. Til sidst blev imidlertid stillingen aldeles fortvivlet, og nu tog han med sig nogle få, halvt væbnede soldater, de 

såkaldte diogmiter, og drog ud med den tanke om muligt at angribe en enkelt af røverskarerne; men netop som han drog 

frem over en smal sti, der i krumninger snoede sig op ad en stejl højde, faldt han i et baghold, hvorfra det var ham umuligt 

at slippe ud igen, og blev nedhugget med alle sine folk. Dette held gjorde røverne fuldstændig overmodige, og nu strejfede 

de omkring på alle kanter med større dristighed end nogensinde. Da førte endelig vore tropper på sig og slog dem med 

tabet af nogle mand tilbage til deres smuthuller i de bjerge, hvor de boede. Da man heller ikke her lod dem få tid til puste 

ud eller skaffe sig levnedsmidler, bad de til sidst om våbenhvile og fred, især på tilskyndelse af indbyggerne i 

Germanikopolis (Note 202), der går i spidsen for dem i kampen og har den afgørende stemme i deres råd. De gidsler, man 

forlangte, blev stillede, og nu holdt de sig i lang tid i ro uden at driste sig til fjendtligheder. 

Imidlertid forvaltede Prætekstatus (i året 367) med stor berømmelse embedet som bypræfekt i Rom. Ved de mange 

redelige og agtværdige handlinger, som havde udmærket ham lige fra hans tidligste ungdom, opnåede han den lykke, som 

kun bliver få til del, at han blev frygtet af sine medborgere uden dog at miste deres kærlighed; thi kærligheden plejer just 

ikke at være særdeles stærk overfor embedsmænd, man er bange for. Hans anseelse og retfærdige domme gjorde ende på 

de opløb, de kristnes stridigheder havde vakt, og med Ursinus’s forvisning indtrådte en dyb ro, som kun måtte være Roms 

indbyggere kærkommen. Flere nyttige foranstaltninger øgede også denne fortræffelige embedsmands berømmelse. Således 

afskaffede han alle mænianer, som allerede ældre love havde forbudt i Rom, og lod privathuse, hvis vægge i strid med al 

sømmelighedsfølelse var byggede op til templer, rykke bort fra disse. Ligeledes indførte han samme vægt i alle byens 

kvarterer, da man på anden måde ikke kunne sætte en bom for havesygen hos mange mennesker, der indrettede sig mål og 

vægt efter deres eget forgodtbefindende. Også ved undersøgelsen af retssager vandt han fremfor nogen anden den ros, 

som Tullius giver Brutus (Cicero i sin bog: Taleren), at han intet gjorde for at vinde folks yndest, men dog vandt deres yndest 

ved alt, hvad han gjorde. 

10. Omtrent på samme tid havde Valentinianus efter sin egen mening truffet de mest forsigtige foranstaltninger til sit 

hærtog [mod alamannerne], da en alamannisk fyrstesøn ved navn Rando bragte en for længe siden lagt plan til udførelse og 

med nogle letvæbnede røverskarer hemmelig sneg sig ind i Mogontiakum (Mainz), som var uden besætning. Da de kristne 

her netop samtidig holdt en fest, kunne han uden hindring eller modstand slæbe med sig mænd og kvinder af alle stænder 

tillige med en hel del løsøre. 

Kort efter havde imidlertid også romerne et held, der gav dem bedre håb om fremtiden. Kong Vitikabius, Vadomarius’s søn, 

var tilsyneladende en sygelig stakkel, men i virkeligheden en dristig, kæk mand, som aldrig blev træt af at ægge sine 

landsmænd til kamp med os. Man skyede derfor på vor side ingen møje for på hvilken som helst måde at få ham ryddet af 

vejen. Trods gentagne forsøg var det imidlertid ikke muligt at komme ham til livs hverken med vold eller forræderi, indtil 

han endelig kom af dage ved troløshed fra en af sine nærmeste tjeneres side, der var blevet bestukket af os. Efter hans død 



ophørte de fjendtlige strejftog en tid lang. Morderen flygtede ilsomt ind på romersk jordbund af frygt for den straf, som ville 

ramme ham, hvis hans skyld blev opdaget. 

Nu traf man med sindighed og omhu alle foranstaltninger til et mere end almindelig alvorligt hærtog mod alamannerne og 

trak tropper sammen fra alle kanter. Statens sikkerhed gjorde dette til en bydende fordring, da man altid havde grund til at 

frygte for nye troløse anfald fra et folks side, som havde så let ved at komme sig igen efter deres tab. Ikke mindre stor var 

forbitrelsen blandt soldaterne, som ikke havde mindste udsigt til ro og våbenhvile, så længe man havde at gøre med en så 

troløs og vægelsindet fjende, der snart krybende bad for sig, men snart trådte op med de voldsomste trusler. 

Fra alle kanter blev der altså samlet store troppemasser, der omhyggeligt forsynedes med våben og levnedsmidler. 

Underhærføreren Sebastianus blev kaldt til med de illyriske og italiske legioner, han stod i spidsen for, og nu gik 

Valentinianus, straks vejret begyndte at blive mildt, med Gratianus over Rhinen uden at møde nogen fjende. Han delte 

hæren i tre tæt sammensluttede afdelinger (udelte kolonner), tog selv anførselen over den midterste og satte hærførerne 

Jovinus og Severus over hver deres fløj, for at være sikker mod fjendtlige overfald. På denne måde rykkede man et langt 

stykke frem, med vejkyndige førere i spidsen og under bestandig undersøgelse af egnen foran sig; for hvert skridt blev 

soldaterne mere opsatte på kampen og truede og larmede, som om de allerede havde fundet fjenden. Da man imidlertid i 

flere dage marcherede videre uden at blive opholdt på noget sted, blev alle de sædemarker og huse, man stødte på, givne 

til pris for soldaterne og stukne i brand med undtagelse af de levnedsmidler, man fandt det rådeligst at have i behold for 

mulige tilfældes skyld. Således rykkede kejseren langsomt fremover, indtil han kom i nærheden af et sted ved navn 

Solicinium (Schwetzingen ved Heidelberg); her gjorde han på engang holdt, som om han stod foran en mur; thi de 

letvæbnede, som dannede fortroppen, havde bragt ham sikker efterretning om, at barbarerne var at se langt borte. Da 

disse nemlig så, at de ikke havde nogen anden udvej til redning end hurtig at kaste sig mod vore og slå dem tilbage, besatte 

de i tillid til sit kendskab til egnen og i fuld endrægtighed indbyrdes et stejlt og utilgængeligt bjerg ( formodentlig Pirus, det 

hellige bjerg ved Heidelberg), som på alle kanter gik brat ned i stenede bakker med undtagelse af nordsiden, som dannede 

en jævnt skrånende flade. Som sædvanligt slog man på vor side straks lejr, og da man nu på alle kanter kaldtes til våben, 

stod soldaterne færdige til at modtage kejserens og hans hærføreres bud og ventede kun på, at den røde fane skulle hejses 

som tegn på, at nu begyndte kampen. Der var liden eller rettere sagt ingen tid til overvejelse, da på den ene side vore 

soldaters utålmodighed vakte bekymring, på den anden side alamannerne lod deres frygtelige skrig høre, og man fattede 

derfor i hastværket den plan at lade Sebastianus med sine soldater besætte den del af bjerget, der, som ovenfor sagt, 

skrånede jævnt nedad; her ville de med lethed kunne nedhugge germanerne, hvis lykken føjede det så, at de måtte flygte. 

Denne befaling blev hurtig udført, og nu blev Gratianus, hvis alder endnu ikke satte ham i stand til at tåle kampe og 

strabadser, anbragt i bagtroppen hos jovianerne, medens Valentinianus, der ellers som hærfører var nølende og forsigtig, 

nu gik med ubedækket hoved mellem afdelingerne og mønstrede dem, hvorpå han uden at indvie nogen af de højere 

officerer i sin plan lod sine drabanter blive tilbage og ilede, kun ledsaget af nogle få, på hvis dygtighed og troskab han kunne 

stole, hen til foden af bjerget for at tage stedet i øjesyn; med hele den tillid, han havde til sin egen indsigt, erklærede han, at 

der måtte lade sig finde en anden vej op til toppen af de stejle bakker end den, fortroppen havde set. Medens han nu red 

afsted gennem disse ubekendte steder, over sumper og gennem siv, hvor der ikke fandtes spor af vej, brød en fjendtlig 

skare, der lå i baghold, pludselig frem fra siden, og nu ville det have været ude med ham, hvis han ikke havde grebet til det 

sidste middel for at redde sig; han gav sin hest af sporerne, satte tværs over en sump og styrtede sig midt ind blandt sine 

legioner. Men da var også faren så overhængende, at den kammerherre, som bar hans med guld og ædelstene prydede 

hjelm, forsvandt med samt hjælmen, og man fandt ham aldrig siden igen, hverken levende eller død. 

Efter at man en stund havde hvilet sig, blev det sædvanlige tegn til kamp givet, og nu satte tropperne sig i bevægelse under 

trompeternes truende klang, fulde af mod og selvtillid. I spidsen gik to unge mænd, der havde fået det hverv at åbne 

kampen, Salvius og Lupicinus, den ene skjoldbærer, den anden af de udenlandske hustropper. Med frygtelige skrig 

opflammede de sine og styrtede, svingende deres lanser, hen mod klippemasserne foran dem. Medens de nu under 

alamannernes modstand søgte at klatre op ad disse, kom hele hæren rykkende frem og klatrede med de samme to mænd i 

spidsen under svære anstrengelser op på den øverste flade af bjerget gennem buske og tornekrat. Med stor forbitrelse fra 



begge sider begyndte nu den morderiske kamp; på den ene side ilede mere krigserfarne soldater, på den anden side tapre, 

men uforsigtige barbarer til slaget. Lidt efter lidt fik vor hær videre spillerum, omgik fjenderne med begge fløjene og 

begyndte under kampråb, hestevrinsken og trompetklang at hugge ind på dem. Hvor stærkt end alt dette skræmte 

fjenderne, værgede de sig ikke desto mindre med urokkeligt mod, ja, en tid lang blev endog ligevægten genoprettet, og 

således fortsatte kampen sig med stor kraft og med tab på begge sider. Til sidst sejrede dog romernes brændende 

kampiver, fjenderne splittedes, og i fuld forfærdelse blandede de forreste sig med de bagerste, indtil de til sidst alle kastede 

sig på flugt, forfulgte af vore folks lanser og kastespyd, som uafladelig traf dem i haser, lægge og ryg, der hvor de stønnende 

og udmattede løb afsted. Tallet på deres faldne var stort, og ovenikøbet blev en del af de flygtende uformodentlig 

omringede og fældede af Sebastianus, som med reserven stod bag bjergryggen. De øvrige spredte sig ad og skjulte sig i 

deres smuthuller i skovene. 

På vor side havde heller ikke tabet i denne kamp været ubetydeligt. Blandt de faldne var Valerianus første officer blandt 

hustropperne, og skjoldbæreren Natuspardo, en kriger så udmærket, at han kan stilles ved siden af oldtidens Sicinius og 

Sergius. Efter disse forskellige begivenheder vendte soldaterne tilbage til vinterkvartererne, kejseren til Treveri (Trier). 

11. På denne tid døde Vulkatius Rufinus i sin embedstid; til at erstatte ham som prætorisk præfekt blev Probus kaldt fra 

Rom. Denne mand var ved sin fornemme byrd, sin magt og sine store rigdomme navnkundig over hele det romerske rige; 

thi næsten over det hele havde han spredte ejendomme - om med rette eller urette, ligger for højt for min ringe indsigt at 

afgøre. Om ham kunne man med digteren sige, at den skinbarlige lykkesgudinde bar ham på sine raske vinger og 

fremstillede ham for verden snart som en velvillig mand, der hjalp sine venner i vejret, snart som en afskyelig rænkesmed, 

hvis had ikke lod sig tilfredsstille uden ved blod. Så stor hans indflydelse end var gennem hele hans liv dels ved de store 

summer, han gav bort, dels ved de høje embeder, som han fik, det ene efter det andet, så var han dog stundom fej, når han 

traf på dristig modstand, medens hans hovmod gik over alle grænser, når han havde med frygtsomme mennesker at gøre; 

så det så virkelig ud, som om han buldrede på den tragiske koturn, når han følte sin overmagt, men kom lavere ned end 

nogen på sokken, når han var bange. (Koturn: den høje sko, skuespilleren bar i sørgespillet, sokken den lave sko, der tilhørte 

lystspillet). Som en fisk, der bliver taget ud af sit element, ikke kan leve længe på land, således tæredes han hen, når han var 

uden præfektembeder; ofte blev han imidlertid ved sine talrige undergivnes påtrængenhed nødt til at tage imod disse; thi 

som en følge af deres umådelige grådighed følte de sig aldrig rigtig trygge, og for nu uden straf at kunne sætte sine mange 

planer igennem, ville de endelig styrte sin herre ind i statsforretningernes strøm. Dog må man tilstå, at hvor ivrig han end 

var for at trænge sig selv frem, befalede han dog aldrig en undergiven eller træl noget ulovligt, men erfarede han, at nogen 

af dem havde begået en forbrydelse, trådte han uden undersøgelse, uden hensyn til ære og sædelighed op som hans 

forsvarer, hvor meget han end havde krænket retfærdigheden. Det er denne fejl, Cicero dadler i de ord: «Hvad forskel gør 

det, om jeg råder til at begå en handling eller billiger den, når den er sket? Kommer det ikke ud på et og det samme, om jeg 

ønsker, at noget skal ske, eller glæder mig over, at det er sket?» (Cicero i sin anden filippiske tale). Dog var han mistænksom 

og af naturen indesluttet og utilgængelig, kunne stundom komme med et bittert smil, men til sine tider også smigre, når 

han ville bringe nogen i ulykke. En fejl er der imidlertid, som kommer tydeligst frem hos sådanne karakterer og mest, når 

man indbilder sig at kunne skjule det; han var i den grad uforsonlig og ubøjelig, at havde han engang besluttet sig til at gøre 

én nogen skade, kunne man på ingen måde gøre ham god igen, ja ikke engang få ham til at tilgive en fejltagelse; man skulle 

have troet, hans øren havde været tillukkede med bly, ikke med voks. Højt oppe på sin rigdoms og sin æres tinde var han 

ængstelig og bekymret og derfor også bestandig plaget af lette sygdomme. - Dette var begivenhedernes række i 

vesterlandene. 

12. Den gamle kong Sapor i Persien, som lige fra sin regeringstiltrædelse havde været fortrolig med røveriernes sødme, 

havde vistnok efter kejser Julianus’s død og den skammelige fredspagt, som da blev indgået, en kort stund givet sig mine af 

at være vor ven, men nu begyndte han at træde under fødder hele den overenskomst, han havde indgået med Jovianus, og 

strakte sin hånd ud efter Armenien for at forene dette land med sit rige, aldeles som han var løst fra al den forpligtelse, 

overenskomsten havde pålagt ham. I begyndelsen forsøgte han det med alle slags listige rænker, men da han stødte på 

modstand hos hele befolkningen, begyndte han på en række mindre undertrykkelser, idet han dels søgte at gøre 



stormændene og satraperne til forrædere, dels tog dem til fange ved pludselige overfald. Til sidst fik han ved udsøgte 

smigrerier, blandede med falske eder, kong Arsaces selv til at bide på krogen og lokkede ham til at tage del i et gæstebud 

hos ham; her lod han ham slæbe hen til en hemmelig bagdør, stak hans øjne ud, lagde ham i sølvlænker, som hos disse folk 

gælder som en slags trøst for fornemme i deres lidelser, og lod ham slæbes til en fæstning ved navn Agabana, hvor han blev 

lagt på pinebænken og henrettet. For så rigtig at gøre sin troløsheds mål fuldt, fordrev han Sauromaces, som Romerriget 

havde sat over Hiberien, og overdrog landet til en mand ved navn Aspakuras, ovenikøbet med ret til at bære diadem for at 

gøre forhånelsen af vor anseelse så meget mere påfaldende. Efter dette skændige skridt overdrog han styret i Armenien til 

gildingen Kylakes og Artabannes, der allerede tidligere som overløbere havde fundet optagelse hos ham; den ene af dem 

skal før have været landshøvding, den anden hærfører. Disse to mænd fik nu det hverv at lægge al sin kraft på 

ødelæggelsen af Artogerassa, en velbefæstet by, hvor der lå en stærk besætning, og som tillige indenfor sine mure havde 

Arsaces’s rigdomme samt hans hustru og søn. Som der var blevet dem befalet, skred de to hærførere til belejringen af byen. 

Men fæstningen lå på et højt bjerg og var aldeles utilgængelig på denne årstid, da alt var bedækket med sne og is. Følgen 

var, at Kylakes, der som gilding havde erhvervet sig stor værdighed i at røre kvindehjerter, ifølge med Artabannes snart kom 

hen til murene, efter at have fået sikkerhedsløfte, og bad om sammen med sin ledsager at få komme ind i byen. Hans bøn 

blev opfyldt, og nu gjorde han besætningen og dronningen truende forestillinger om, at de ved en hurtig overgivelse måtte 

formilde Sapors vrede; thi hans lige i grusomhed fandtes der ikke. Der blev talt meget frem og tilbage om sagen, men til 

sidst gjorde dronningens veklager over hendes mands skrækkelige skæbne et sådant indtryk på de to ivrige talsmænd for 

byens overgivelse, at de fulde af medlidenhed aldeles forandrede plan. Hertil bidrog nu også sit deres håb om rigelig 

belønning fra romernes side. I al hemmelighed blev det aftalt, at byens besætning på en bestemt tid om natten pludselig 

skulle åbne portene, gøre udfald med en stærk afdeling og uformodet overfalde den fjendtlige lejr med våben i hånd. De to 

mænd på sin side lovede at sørge for, at ingen hos dem skulle få nys om planen. Overenskomsten blev bekræftet med ed, 

og de to mænd forlod nu byen og gjorde belejrerne fuldstændig trygge ved at forsikre dem, at de indesluttede havde bedt 

om to dages betænkningstid. Vagterne blev så rolige for, alt var sikkert, at de lå i dyb søvn, da byens porte åbnede sig og det 

unge mandskab ilsomt styrtede frem; med lydløse skridt og dragne sværd sneg de sig afsted, overfaldt den intetanende lejr 

og dræbte uden modstand en hel mængde af de sovende fjender. Dette uventede forræderi og persernes lige så uventede 

nederlag bragte fjendskabet mellem os og Sapor til sit højeste, og dertil kom så også den ting, at Arsaces’s søn Para på sin 

moders råd havde forladt fæstningen med nogle få ledsagere og søgt hen til kejser Valens, som også tog imod ham og 

anviste ham opholdssted i Neocæsarea (Nikesar), en navnkundig by ved det Polemoniske Hav (en del af Sortehavet); her fik 

han standsmæssigt underhold og forplejning. 

Denne venlige adfærd bevægede Kylakes og Artabannes til at sende nogle mænd til Valens med bøn om, at han måtte 

sende dem understøttelse og Para til konge. Den første fordring måtte man på grund af tidsforholdene afslå, men derimod 

blev Para ved hærføreren Terentius ført tilbage til Armenien for at overtage styrelsen af dette land, for øjeblikket imidlertid 

uden noget ydre tegn på værdighed. Med rette gik man nemlig ud fra, at man intet ville gøre, som kunne pådrage os 

beskyldning for at have brudt overenskomst og fred. 

Ved efterretningen om disse begivenheder blev Sapor ude af sig selv af forbitrelse, samlede en stor hær og begyndte ganske 

åbenlyst at hærge Armenien. Hans ankomst satte en sådan skræk i Para og ligeledes i Kylakes og Artabannes, at de uden at 

se sig om efter nogen hjælp flygtede til de høje bjerge, som skiller vort rige fra Lazika (dvs. det gamle Kolkis ved foden af 

Kaukasus). Her holdt de sig i syv måneder skjulte i de dybe skove og bjergkløfter, uden at det var kongen muligt at få fat på 

dem, hvor mange forskellige forsøg han end gjorde derpå. Da han nu tillige forstod, at midt under vinterens strenghed ville 

hans arbejde være forgæves, lod han alle frugttrær brænde, alle fæstninger og skanser, som han med magt eller ved 

forræderi var kommet i besiddelse af, sætte i fast stand og lejrede sig derpå med hele sin hær om Artogerassa. Efter mange 

forskellige kampe blev til sidst de belejrede så udmattede, at de åbnede portene. Byen blev stukket i brand og Arsaces’s 

hustru trukket frem og slæbt bort med samt hendes skatte. 

Som følge af disse begivenheder blev underhærføreren Arinteus sendt derhen med en hær for straks at kunne hjælpe 

Armenien, hvis perserne gjorde mine til at ville hjemsøge det med et nyt hærtog. 



Sapor var imidlertid en snu mand; når hans fordel krævede det, kunne han være lige så krybende, som han til andre tider 

var hovmodig. Han begyndte at stille Para i udsigt et vordende venskabsforbund og gjorde ham ved hemmelige sendebud 

bebrejdelser, fordi han tænkte så lidet på sin værdighed, at hans kongenavn kun var et skin, medens han i virkeligheden var 

en træl af Kylakes og Artabannes. Disse smigrerier lokkede ham virkelig også til sidst i fælden, så at han i overilelse dræbte 

de to mænd og sendte deres hoveder til Sapor som et vidnesbyrd om sin underdanighed. 

Armeniens stilling blev for hver dag mere sørgelig, og hele landet ville til sidst have gået tilgrunde, hvis ikke Arinteus’s 

ankomst havde sat sådan skræk i perserne, at de afstod fra deres plan om et nyt indfald. I stedet derfor nøjedes de sig med 

at sende gesandter til kejseren med den fordring, at man efter overenskomsten mellem Perserkongen og Jovianus ikke 

skulle tage dette folk i beskyttelse. Dette blev imidlertid afslået, ja, man lod endog Sauromaces, der, som før sagt, var blevet 

fordrevet fra Hiberiens højsæde, drage did tilbage med Terentius og tolv legioner. Allerede stod han ved floden Cyrus (Kur, 

fra Kaukasus mod øst til det Kaspiske Hav), da Aspakures gjorde ham det forslag, at de skulle dele riget og som fætre regere 

i fællesskab. Thi, forklarede han, vige pladsen eller gå over til romerne kunne han ikke, fordi hans søn Ultra som gidsel var i 

persernes hænder. 

Sagen blev indberettet til kejseren, og denne gav sit minde til Hiberiens deling for ved klog eftergivenhed at dæmpe de 

uroligheder, som også denne sag truede med at fremkalde. Delingen blev foretaget således, at Cyrus dannede grænselinjen, 

og Sauromaces erholdt den del af landet, som stødte op til Armenien og Lazika, medens Aspakures fik den del, som 

grænsede til Albanien og Perserriget. 

Herover blev Sapor rasende og råbte på, at det var en oprørende krænkelse af hans ret, når man tværtimod 

overenskomstens ord tog sig af Armenien og uden hans samtykke eller engang vidende fandt for godt at dele Hiberien. 

Gesantskabet, han havde sendt for at ordne det første af disse anliggender, forsvandt derfor også pludselig, og som om nu 

al udsigt til venskab var spærret, opbød han de tilgrænsende folkeslag til hjælp og udrustede sin egen hær for ved den milde 

årstids frembrud at kaste alting over ende, som romerne havde opbygget til deres fordel. 

Otte og tyvende bog. 

1. En mængde mennesker i Rom, hvoriblandt senatorer og fornemme kvinder, anklages for gift, utugt og ægteskabsbrud – 

2. Valentinianus befæster hele Rhinbredden med jordvolde, fæstninger og tårne; men da han så tillige vil opføre en 

fæstning på den anden side Rhinen, bliver romerne overfaldet af alamannerne og nedhugne. Maratokuprenerne, som 

plager Syrien med røverier, bliver pa Valens’s bud nedhugne tillige med deres børn, og deres by ødelagt – 3. Teodosius 

rejser igen de byer i Britannien, som barbarerne havde ødelagt, sætter fæstningerne i stand og lægger en ny provins med 

navnet Valentia til landet - 4. Olybrius og Ampelius som bypræfekter i Rom. Senatets og romerfolkets laster – 5. Sakserne 

bliver i Gallien efter en indgået fredspagt svigefuldt nedhuget. Valentinianus slutter overenskomst mod burgunderne om, at 

de i fællesskab skal overfalde alamannerne; men da han så bryder overenskomsten, bliver burgunderne vrede, dræber alle 

sine fanger og vender hjem igen - 6. Lidelserne, Tripolis i Afrika må gennemgå af de barbariske austorianere. 

Underhærføreren Romanus’s svigefulde færd ved denne lejlighed bliver holdt skjult for Valentinianus og derfor ikke straffet 

– år 368, 269 og 370. 

*** 

1. Medens Perserkongens troløshed, som ovenfor fortalt, vakte uventede uroligheder i landet, og krigen blussede op igen 

med ny magt i de østlige egne, begyndte i det 16de år eller lidt længere efter Nepotianus’s død krigsgudinden i fuldt raseri 

at sætte alting i brand i den evige stad. (Note 203).Fra nogle ubetydelige begyndelser steg det til sidst til en række blodige 

optrin, som man helst måtte ønske begravede i evig glemsel, for at der ikke nogensinde påny skal blive gjort lignende 

forsøg, som mere er skikkede til at gøre skade ved det eksempel til efterlignelse, de giver al verden, end fordi de i sig selv er 

farlige. Skønt således en berettiget frygt i mere end én henseende kunne afholde mig fra at indlade mig på en omstændelig 

skildring af så blodige optrin, så vil jeg dog i tillid til den kraftigere retsfølelse, der hersker i vor tid, i korthed fortælle, hvad 

der er omtale værd; men tillige finder jeg det da rigtigt flygtig at omtale en begivenhed fra gamle dage, som minder mig om 



den frygt, jeg nu har grund til at føle. Da perserne i den Første Mediske Krig havde hærget Asien, begyndte de med stor 

kraftanstrengelse at belejre Miletus og truede dets forsvarere med en grusom død. De indesluttede blev da, nedbøjede af 

den svære ulykke, satte i den tunge nødvendighed først allesammen at dræbe sine kære med egen hånd, og derpå kastede 

de deres bevægelige ejendele i luerne og styrtede sig så kappevis i det bål, der var tændt på fædrelandets grav. Dette så 

tragiske stof bragte Frynikus kort efter på skuepladsen i Atenen. I begyndelsen hørte man med fornøjelse på stykket, men 

da det hjerteskærende til sidst gik alt for vidt, blev folket forbitret og dømte ham [i en pengebod], idet de mente, at det ikke 

var for at trøste dem, men for at beskæmme og dadle dem, at han så hensynsløst havde fremstillet i sit skuespil alle de 

lidelser, denne by havde gennemgået, som var dem så dyrebar, men nu havde været ladt uden understøttelse af sine 

grundere. Miletus var nemlig en plantestad fra Atenen og foruden af andre jonere grundlagt af Nilevs, en søn af den Kodrus, 

som i den Doriske Krig skal have ofret sig for fædrelandet. - Dog, lad os vende tilbage til vort emne. 

Maksiminus, førhen vicepræfekt i Rom, var af lav byrd og født i Sopianæ, en by i Valerien (en del af Pannonien, Ungarn); 

hans fader var regnskabsfører hos landshøvdingen og nedstammede oprindelig fra Karperne, som Diokletianus havde flyttet 

fra deres oprindelige bopæle og ført over til Pannonien. Efter korte og tarvelige studeringer blev han sagfører, uden dog at 

udmærke sig, blev derpå landshøvding over Korsika, så over Sardinien og til sidst over Etrurien. Herfra rykkede han op til 

opsynsmand over kornuddelingen i Rom, men da hans eftermand som landshøvding blev sinket i længere tid på rejsen, 

beholdt han fremdeles styrelsen af Etrurien. I begyndelsen opførte han sig med stort mådehold, og det af tre grunde. For 

det første lød det altid for hans øren, hvad hans fader havde spået ham; denne forstod sig nemlig udmærket på at tage 

varsler af fuglenes flugt og sang og havde forudsagt sønnen, at han skulle nå til høj magt, men dø for bøddelens sværd. For 

det andet havde han hos sig en sardinier, som han siden, efter hvad rygtet fortalte, ved list ryddede af vejen; denne mand 

havde den gave at besværge onde ånder og spørge de afdødes sjæle om fremtiden; så længe han var i live, var Maksiminus 

bange for, at han skulle forråde ham, og viste sig derfor føjelig og mild. For det tredje endelig måtte han lig slangen, som 

kryber langs jorden, holde sig i det lave og formåede endnu ikke at fremkalde noget betydeligt blodbad. 

Den første lejlighed, han fik til at udvide sin virkekreds, skrev sig fra følgende begivenhed. Den forhenværende 

understatholder Kilo og hans hustru Maksima klagede for Olybrius, som da var bypræfekt (i 368), over, at man havde søgt at 

tage dem af dage ved gift; de fik sat igennem, at de, deres mistanke var falden på, orgelspilleren Serikus, fægtemesteren 

Asbolius og offertyderen Kampensis, øjeblikkelig blev grebne og satte i fængsel. Men da sagen døde hen på grund af en 

langvarig og farlig sygdom, Olybrius faldt i, blev klagerne utålmodige over forsinkelsen og ansøgte i et nyt bønskrift om, at 

undersøgelsen af sagen måtte overdrages til opsynsmanden over kornuddelingen. Dette blev også indrømmet dem, for at 

sagen kunne påskyndes. Således fik da Maksiminus anledning til at gøre ondt og lagde snart for dagen, hvor dybt 

grusomheden sad fæstet i hans rå sjæl. Det gik med ham som med de vilde dyr på Amfiteatret, når de bryder ud af buret og 

gør sig frie. 

Under de mange forskellige undersøgelser, som nu blev satte i gang, og som så at sige dannede forspillet til det hele, blev 

der på pinebænken udtalt om nogle adelsmænd, at de havde benyttet sig af deres klienter og andre lavtstillede folk, der var 

berygtede som forbrydere og angivere, til at gøre mangehånde ulykker. Da fandt ikke den fra helvede opstegne 

forhørsdommer længere for godt at blive ved sin læst, som man siger, men forestillede kejseren i en giftig indberetning, at 

alle de forbrydelser, så, mange mennesker i Rom havde gjort sig skyldige i, kunne ikke ordentlig undersøges eller straffes, 

med mindre man anvendte strenge dødsdomme. Kejseren, som i det hele overfor forbrydelser var mere grusom end strengt 

retfærdig, blev meget forbitret, da han fik disse efterretninger, og befalede ved et eneste tyrannisk magtbud, at alle disse 

sager skulle behandles som majestætsforbrydelser, og at man i nødsfald kunne anvende pinebænken selv mod sådanne, 

som efter gammel nedarvet ret og tidligere kejseres bud var fritagne for pinligt forhør. For at endvidere Maksiminus kunne 

optræde med fordoblet magt og i sin forøgede værdighed gøre lidelsernes mål fuldt, blev embedet som bypræfekt 

midlertidig overdraget ham; (under Olybrius’s sygdom og fordi Maksiminus i sin tidligere stilling ikke havde egentlig 

dømmende magt) til at hjælpe ham med denne undersøgelse, som skulle blive til fordærvelse for så mange mennesker, fik 

han ved siden af sig notaren Leo, senere hofmarskal, en pannonier, der i sin tid havde levet af at plyndre grave, var grusom 

som et vildt dyr og tørstede ikke mindre end Maksiminus efter menneskeblod. Maksiminus’s fastgroede hang til at gøre 



ondt blev endnu større, da han fik sig en så ligesindet embedsbroder og dertil et så smigrende brev fra kejseren, der 

forøgede hans myndighed. Han vidste næppe før glæde, hvad ben han skulle stå på; han dansede mere end han gik og 

stræbte efter at efterligne brakmanerne, der efter hvad man fortæller med løftet hoved skrider stolt frem mellem deres 

guders altre. 

Medens nu således tegnet led til borgermord og alle var som bedøvede over den frygtelige tilstand, var der blandt alle de rå 

og grusomme handlinger, hvis mangfoldighed og talrighed gør det umuligt at opregne dem alle, ingen, der trak 

opmærksomheden så meget hen på sig som sagføreren Marinus’s henrettelse. Denne mand blev anklaget for at have 

betjent sig af slette kunster for at få en kvinde ved navn Hispanilla til sin hustru og efter en højst overfladisk prøvelse af 

vidnesbyrdene dømt til døden. Det kan være muligt, at nogle af læserne ville anstille nøjagtigere undersøgelser af disse ting 

og fremkomme med den bebrejdelse mod mig, at så dette, så hint har foregået enten tidligere eller senere, end jeg har 

angivet, og tillige, at jeg har forbigået mangt og meget. Hvad jeg hertil har at svare, er, at ikke alt, som er hændt folk af de 

lavere klasser, også fortjener at fortælles, og om end dette havde været nødvendigt, ville dog selv ikke de oplysninger, man 

kunne drage frem af de offentlige arkiver, strække til, hvor der på engang forefaldt så meget ondt, hvor en uhørt 

grusomhed uden bånd eller skranker vendte op og ned på alting, ja, hvor den retspleje, der satte alle i skræk, åbenbart ikke 

var nogen pleje af retten, men snarere en fuldstændig retsløshed. 

Derpå blev senatoren Cetegus anklaget for ægteskabsbrud og henrettet; en ung adelsmand Alypius blev forvist for en 

ubetydelig forseelses skyld, og mange andre folk af de lavere stænder offentlig henrettede. I deres lidelser så da alle og 

enhver et billede af sin egen fare og drømte kun om pinebænk, lænker og mørke fangehuller. 

På samme tid blev også den i alle henseender retskafne Hymetius trukket for retten; sammenhængen hermed var den. 

Medens han var prokonsul i Afrika, havde kartaginienserne været hårdt trykkede af hungersnød, og han havde derfor uddelt 

korn til dem af det forråd, som var bestemt til det romerske folk; da kort efter høsten faldt rigelig ud, havde han ufortøvet 

erstattet det manglende uden afkortning. Imidlertid havde han i nødens tid solgt til de trængende 10 skæpper for ét 

guldstykke, men da han skulle købe det manglende ind igen, fik han tredive skæpper for samme pris; overskuddet havde 

han indsendt til det kejserlige skatkammer. Og netop derfor havde Valentinianus mistanke om, at han havde benyttet sig af 

dette salg og købt til sin egen fordel og sendt for lidet ind; han straffede ham derfor med at inddrage en del af hans formue. 

For at gøre hans ulykke fuldkommen brød der nu også i disse dage et nyt, ikke mindre farligt uvejr løs over ham. 

Offertyderen Amantius, som på den tid stod i stort ry, blev ved hemmelig angivelse anklaget for at have ladet sig bruge af 

denne samme Hymetius til en ofring i visse forbryderske øjemed. Da han blev bragt for retten, nægtede han imidlertid 

hårdnakket alt, uagtet han blev lagt på pinebænken. Da han intet ville tilstå, lagde man beslag på hans hemmelige papirer i 

hans hjem og fandt der imellem en egenhændig skrivelse fra Hymetius, hvori denne bad ham at anstille højtidelige ofringer 

for at formå guderne til at stemme kejserens sind mildere mod ham; i slutningen af brevet fandtes nogle udfald mod 

kejseren for hans havesyge og grusomhed. Denne sag blev indberettet til Valentinianus af dommerne med en alt for streng 

fortolkning af kendsgerningerne; kejseren bød, at undersøgelserne skulle fortsættes med yderste strenghed. Nu blev 

Frontinus, der havde været bisidder hos Hymetius, dengang denne var landshøvding, anklaget for at have hjulpet til med 

udfærdigelsen af brevet til Amantius og pisket; han tilstod sin delagtighed og blev forvist til Britannien; Amantius blev 

derimod siden domfældt for højforræderi og henrettet. Nogen tid efter disse begivenheder blev Hymetius ført til byen 

Okrikulum (Otrikuli i den forrige kirkestat) for at forhøres af bypræfekten Ampelius (præfekt i 371 og 372) og vikaren 

Maksiminus. Da han imidlertid her tydelig nok havde al udsigt til at lide døden, så indankede han, straks han fik lejlighed til 

det, sin sag for kejseren og reddede sit liv ved at søge ly under hans navn. Thi da man forelagde sagen for kejseren, befalede 

denne, at senatet skulle afgøre den. Senatet undersøgte sagen med streng retfærdighed og forviste ham til Boæ (en ø, nu 

Bua) i Dalmatien. Kejseren blev imidlertid meget fortørnet, da han erfarede, at en mand, som han selv havde tiltænkt 

døden, havde sluppet fra det med en mildere dom. 

Disse og lignende uretfærdigheder overfor enkelte mennesker, gjorde til sidst frygten almindelig. For at ikke disse 

hemmelige, altid videre om sig gribende misligheder skulle gøre tilstanden aldeles utålelig, blev adelen enig om at sende tre 

mænd til kejseren, nemlig den forhenværende bypræfekt Prætekstatus, den forhenværende vikar Venustus og den 



forhenværende konsul Minervius, for at bede om, at straffene måtte stå i forhold til forbrydelserne, og at ikke nogen 

senator mod al lov og vedtægt måtte underkastes pinligt forhør. Da de kom ind i statsrådet og fremførte deres ærinde, 

påstod Valentinianus, at han aldrig havde givet nogen sådan befaling, og begyndte at snakke om de bagvaskelser, man tillod 

sig mod ham. Men kvæstoren Evpraksius imødegik ham med mådehold, og denne frimodighed havde til følge, at den 

grusomme forordning, hvis mage i umenneskelighed man aldrig har set, nu blev ophævet. 

Omtrent på samme tid blev en ung, næppe endnu voksen mand ved navn Lollianus, en søn af den forhenværende præfekt 

Lampadius, efter en streng undersøgelse af Maksiminus, overbevist om at have afskrevet en bog om fordærvelige 

tryllekunster. Skønt han endnu ikke var i den alder, da tankerne er nåede til modenhed, var man dog bange for, at han 

skulle blive landsforvist, og på sin faders tilskyndelse indankede han derfor sin sag for kejseren og blev efter dennes befaling 

sendt til hoffet. Men her faldt han fra asken i ilden, som man siger, (på latin skrives det: fra røgen i ilden) blev overgivet til 

landshøvdingen Falangius i Bætika og døde under bøddelens hånd. 

Desuden blev også Tarracius Bassus, den senere bypræfekt, hans broder Kamenius, en mand ved navn Marcianus og 

Evsafius, alle mænd af senatorisk rang, trukne for retten, fordi de skulle have været medvidere i nogle giftblanderier, som 

vognstyreren Evkenius havde gjort sig skyldig i, og taget denne mand under sin beskyttelse. Da vidnesbyrdene imidlertid 

ikke straks til, blev de frikendte, efter hvad man sagde, på tilskyndelse af Viktorinus, der var Maksiminus’s fortrolige ven. 

Selv kvinderne blev ikke forskånede for lignende lidelser. Flere fornemme damer blev straffede på livet for ægteskabsbrud 

eller ukyskhed. De mest bekendte blandt dem var Klaritas og Flaviana. Da den ene af disse blev ført til døden, rev man 

klæderne af hende og lod hende ikke engang beholde så meget, at hun kunne tildække de hemmelige dele på legemet. Men 

derfor blev også bødlen, som havde begået denne afskyelige forbrydelse, levende brændt. 

Fremdeles blev de to senatorer Pafius og Kornelius overbeviste om at have plettet deres ære ved skammeligt giftblanderi og 

på Maksiminus’s dom henrettede. Den samme skæbne traf også møntforvalteren. Serikus og Asbolius, som ovenfor blev 

nævnte, gav han sit edelige løfte på, at hvis de ville nævne deres medskyldige, skulle de hverken blive straffede med ild eller 

sværd; da de så gjorde det, lod han dem piske ihjel med svøber, hvortil der var fæstet blyklumper. Offertyderen Kampensis 

lod han brænde; thi overfor ham var han ikke bunden ved nogen ed. 

Her er vel også, tænker jeg, stedet til at udvikle grunden til at Aginatius så hovedkulds blev styrtet i fordærvelse. Han var, 

efter hvad rygtet almindelig sagde, en mand af en gammel fornem slægt; for dette lader der sig imidlertid ikke fremføre 

pålidelige vidnesbyrd. Endnu som opsynsmand over kornuddelingen var Maksiminus stolt og opblæst og havde adskillig 

lejlighed til at lægge sin frækhed for dagen. Således havde han blandt andet endog dristet sig til at komme med hånlige 

ytringer om Probus, som dog var en af rigets fornemste stormænd og med en prætoriansk præfekts rang allerede havde 

styret flere provinser. Herover blev Aginatius oprørt og var tillige ærgerlig over, at Olybrius havde foretrukket Maksiminus til 

forhørsdommer fremfor ham, som dog var vikar i Rom. (Vikaren i Rom: indtog en mellemstilling mellem præfekten og 

opsynsmanden over kornuddelingen). I en fortrolig samtale gav han derfor Probus nogle hemmelig vink om, at det ville 

være let at skaffe sig af med denne forfængelige mand, som altid trådte i vejen for mænd med større fortjenester, hvis 

Probus blot ville give sit minde til det. Dette røbede, efter hvad nogle forsikrede, Probus i et brev til Maksiminus; han vidste, 

at manden allerede var udlært i forbrydelser, og han var bange for ham, fordi han stod i så høj gunst hos kejseren; ingen 

vidste imidlertid noget om sagen undtagen overbringeren af brevet. Da Maksiminus læste brevet, blev han så rasende, at 

han fra nu af satte himmel og jord i bevægelse mod Aginatius, og bar sig ad som en slange, der bliver overkørt af en vogn. 

Snart fik han også en ny anledning til et angreb, som aldeles gjorde det af med Aginatius. Denne beskyldte nemlig Viktorinus 

efter hans død for medens han levede at have skaffet folk frifindelsesdomme af Maksiminus for penge; og dog havde han 

efter hans testamente fået et ikke ubetydeligt legat, men var ikke desto mindre fræk nok til at true hans hustru Anepsia 

med retssager og andre ærgerlige stridigheder. Hun blev bange, og for nu at skaffe sig en støtte i Maksiminus foregav hun, 

at hendes mand havde udtalt det som sin sidste vilje, at Maksiminus skulle have tre tusind pund sølv af hans formue. 

Glødende af pengebegærlighed - thi heller ikke denne last var han fri for - krævede nu Maksiminus halvdelen af arven, og 

som om heller ikke det var nok, fandt han på et andet, og som han troede, hæderligt og sikkert middel til ikke at lade sig 



slippe ud af hænderne den lejlighed, som tilbød sig til at få fingre i en rig arv. Han bejlede for sin søn til Viktorinus’s 

steddatter, Anepsias datter, og med moderens samtykke kom også sagen hurtig i stand. 

Med disse og lignende sørgelige forbrydelser, som vanærede den evige stads glans (Rom), skred denne mand, hvis navn kun 

kan nævnes med et suk, hen over ruinerne af de huse, der ved ham gik tilgrunde. Han var heller ikke bange for at gå ud over 

de grænser, lov og ret har afstukket. Således havde han, efter hvad der fortælles, i et afsides vindue i sit palads altid 

hængende et tov med en krog (teksten er usikker her) på den nederste ende, hvor man kunne hænge sådanne 

anklageskrifter, der ikke havde ordentlige vidnesbyrd at støtte sig til, men som dog kunne blive til fordærvelse for mange 

uskyldige mennesker. Tillige lod han flere gange sine to betjente Mucianus og Barbarus, der var mestre i kæltringestreger, 

hver for sig jage bort. Disse begyndte da at opløfte klagehyl over den tunge skæbne, som efter deres foregivende skulle 

have rammet dem, klagede over dommerens strenghed og forsikrede den ene gang efter den anden, at det eneste middel, 

en anklaget havde til at redde sit, liv, var at rejse svære beskyldninger, mod fornemme mænd; først når man viklede 

sådanne ind i sin egen sag, kunne man med lethed slippe fra det hele, påstod de. 

Ved denne over alle grænser uforsonlige hårdhed blev en mængde mennesker lagte i lænker; uafladelig så man adelsmænd 

i sørgedragt (tøj som de anklagede) og med alle tegn på bekymring. Dette kunne man da heller ikke lægge dem til last; thi 

når de gjorde ham deres opvartning og krummede deres ryg, så deres hoved næsten rørte ved jorden, måtte de ofte høre 

på, hvorledes banditten, snøftende som et vildt dyr, råbte, at ingen måtte holde sig for uskyldig, når ikke han gav dem lov til 

det. Sådanne ord kunne, da udførelsen straks påfulgte, sandelig have skræmt selv folk som Numa Pompilius og Kato. Thi 

hele fremgangsmåden var sådan, at om man end kun havde andres lidelser at sørge over, kunne dog ens tårer ikke tørres; 

og dog plejer jo dette som oftest at ske i menneskelivets mangehånde sørgelige tilskikkelser. Hvor ofte imidlertid end denne 

jernhårde dommer afveg fra ret og retfærdighed, havde han dog én god egenskab, der på en måde gjorde det muligt at 

holde ud med ham. Han viste sig nemlig stundom tilgængelig for bønner og skånte en og anden Men rigtignok mener 

Tullius, at dette grænser nær op til en fejl; han siger: »Hvor vreden er uforsonlig, der hersker den yderste strenghed, men 

hvor den kan forsones, det yderste vankelmod. Af to onder må man imidlertid vælge det mindste og foretrække 

vankelmodigheden». (I Ciceros breve til hans broder Kvintus). 

Som Leo førhen fik Maksiminus sig nu en efterfølger og blev kaldt til kejserhoffet, hvor han forfremmedes til prætorisk 

præfekt. Imidlertid blev han ikke mildere for det, men søgte lig en basilisk at gøre skade selv i det fjerne. På denne tid eller 

ikke længe i forvejen fandt man, at de koste, hvormed man fejede adelens forsamlingssal, begyndte at skyde løv; dette 

varslede om, at folk af de laveste klasser skulle hæves til de højeste værdigheder i staten. (folk af de laveste klasser, dvs. 

forfatteren sigter til Maksiminus). 

Så meget det end kunne være på tide at vende tilbage til vort egentlige emne, så vil jeg dog, for ikke at afbryde 

begivenhedernes sammenhæng, kortelig dvæle ved, hvilke uretfærdigheder og utilbørligheder de andre vicepræfekter i 

Rom gjorde sig skyldige i, fordi de efter Maksiminus’s vink og vilje gjorde sig til lydige redskaber for hans planer. Efter 

Maksiminus fulgte Ursicinus (i 375), der var mest tilbøjelig til milde forholdsregler. Han ville vise sig forsigtig og skånsom og 

sendte derfor en indberetning til kejseren om en mand ved navn Esaias, der med nogle andre blev holdt i fængsel på grund 

af ulovlig omgang med Rufina, medens de havde forsøgt at anklage hendes mand, en forhenværende statsagent ved navn 

Marcellus, for højforræderi. Sådanne omsvøb var imidlertid ikke i magthavernes smag; man fandt ham ikke skikket til at 

træde afgørende op ved lejligheder som denne, og han måtte gå af som vikar. Hans efterfølger var Simplicius fra Hemona 

(Laibach i Krain), Maksiminus’s sproglærer og senere hans rådgiver, en mand, som efter sin embedstid vistnok hverken viste 

sig stolt eller opblæst, men som dog havde et eget skelende blik, der gjorde folk bange, og med hele sin tilsyneladende 

fordringsløshed kun tænkte på at gøre andre ondt. For det første lod han Rufina henrette tilligemed alle medskyldige og 

medvidere i det ægteskabsbrud, hvorom Ursicinus som for sagt havde gjort indberetning, og dernæst en hel del andre, 

ligegyldigt om de var skyldige eller ikke. Han kappedes med sit forbillede Maksiminus i blod og mord, ja, han søgte endog at 

overgå ham i iver for at overskære fornemme familiers livstråd; han lignede oldtidens Busiris, Antæus og Falaris (Note 204), 

så han kun syntes at mangle den sidstes tyr i Agrigent. 



Under indtrykket af disse og lignende begivenheder var det også, at en dame ved navn Hesykia, som for en tilsigtet 

forbrydelses skyld blev holdt i bevogtning i en retsbetjents hus, i sin angst og frygtelige fortvivlelse begravede sit ansigt i sin 

hovedpude, tilstoppede sin mund og sine næsebor og således kvalte sig selv. 

Dertil kom en anden, ikke mindre sørgelig hændelse. Evmenius og Abienus, begge mænd af senatorisk rang, havde allerede 

under Maksiminus været berygtede for at stå i utilladeligt forhold til en kvinde af temmelig fornem stand ved navn 

Fausiana; men da Viktorinus, så længe han levede, havde holdt sin hånd over dem, havde ingen anfægtet dem. Men nu kom 

Simplicius, der under trusler gik løs på det samme store mål som Maksiminus; de blev da bange og trak sig tilbage til 

hemmelige smuthuller. 

Men Fausiana blev domfældt og de selv anklagede og offentlig indstævnede for retten; de holdt sig imidlertid kun så meget 

omhyggeligere skjulte, den ene af dem, Abienus, i længere tid i Anepsias hus. Men det gik, som det plejer at gå, at et 

uventet tilfælde gør en i sig selv sørgelig ulykke endnu værre. En af Anepsias trælle, ved navn Apaudulus, blev harmfuld 

over, at hans herskerinde havde ladet hans hustru piske, sneg sig om natten til Simplicius og røbede hele sagen for ham; der 

blev sendt betjente ud, som trak dem, han havde røbet, frem fra deres smuthuller. Abienus, hvis brøde endnu var forøget 

derved, at han skulle have bedrevet utugt med Anepsia, blev straffet med døden. Kvinden derimod forklarede, i det sikre 

håb, at hun på denne måde skulle få dødsstraffen udsat og dermed også redde sit liv, at hun var blevet et offer for skændige 

rænker og var blevet voldtaget i Aginatius’s hus. Dette indberettede Simplicius med mange overdrivelser og ufortøvet i 

mindste enkeltheder til kejseren, og Maksiminus, som opholdt sig ved hoffet og af den før nævnte grund var rasende på 

Aginatius, en vrede, som ikke var blevet mindre, fordi hans magt var vokset, trængte nu ind på kejseren med bønner om, at 

der skulle gives befaling til hans henrettelse; og den lige så påtrængende som mægtige mand satte det også med lethed 

igennem. Imidlertid var han bange for den store forbitrelse, han ville pådrage sig, når hans rådgiver og ven Simplicius 

udtalte dødsdommen over en mand af patricisk byrd; han holdt derfor den kejserlige befaling en tid lang tilbage hos sig, 

forlegen og tvivlrådig om, hvor han skulle finde en pålidelig og virksom mand til at udføre denne blodige dåd. Krage søger 

mage, og han fandt endelig en galler ved navn Doryforianus, der var forvoven lige til vanvid. Da denne lovede at afgøre 

sagen i en hast, skaffede han ham en ansættelse som vikar, overgav ham hans bestalling tillige med hin fuldmagt fra 

kejseren og gav tillige den samvittighedsløse, men i sådanne sager uerfarne mand besked om, hvorledes han med størst 

hurtighed og uden nogen hindring skulle få det gjort af med Aginatius, der ville søge alle mulige udsættelser og derved 

måske slippe fra det hele. Doryforianus ilede ifølge sin ordre i store dagsrejser til Rom og undersøgte straks ved sin 

embedstiltrædelse med stor iver, hvorledes han uden andres hjælp skulle kunne komme en senator af så fornem byrd til 

livs. Da han nu erfarede, at man allerede for en tid siden havde fundet ham og nu holdt ham under bevogtning på hans egen 

landgård, traf han sine foranstaltninger til i egen person at forhøre ham som hovedet for de skyldige og tillige med ham 

Anepsia midt i nattens gru, altså på en tid, som for ængstede sjæle har noget lammende ved sig; herom vidner foruden 

mange andre ting også Ajaks’s ord hos Homer (Illiaden), at han hellere vil dø om dagen fremfor at udholde den langt større 

kval af natlig dødsangst. Dommeren eller rettere sagt den skændige bandit tænkte kun på at opfylde sit løfte og drev derfor 

sin grusomhed til det yderste. Han lod Aginatius føre ind og sammen med ham en hel hærskare af bødler; under lænkernes 

sørgelige raslen lod han derpå Aginatius’s trælle, som sorg og mishandling allerede før havde udmagret, pine til døden for at 

afpresse dem et vidnesbyrd mod deres herre; og dog har vore milde love udtrykkelig forbudt at gribe til sådanne midler i en 

undersøgelse om utugt. Endelig fik man ved pinslerne en næsten døende pige afpresset nogle utydelige ord; uden nærmere 

at undersøge pålideligheden af et sådant udsagn, udtalte han øjeblikkelig dødsdommen over Aginatius, ville ikke høre på 

ham, da han med høje skrig henskød sin sag under kejseren, lod ham rive op og slæbe bort og henrette; den samme skæbne 

fik Anepsia. Dette var de sørgelige dødsfald, som Maksiminus først medens han var i Rom og siden, da han opholdt sig i det 

fjerne, var ophavsmanden til, og som kostede den evige stad så mangen tåre. 

Men de dræbtes sidste forbandelser nåede ham hurtig. Thi ikke blot blev, som siden i sin tid skal fortælles, Maksiminus (død 

i 376) under Gratianus henrettet med sværdet for sin utålelige overmods skyld, men også Simplicius blev dræbt i Illyrikum. 

Doryforianus blev anklaget for højforræderi og kastet i det tullianske fængsel (var en underjordisk hvælving i Rom); på sin 



moders råd lod kejseren ham imidlertid føre derfra og bringe hjem til hans eget hus; men her blev han henrettet efter 

mange pinsler. 

Sådan var omtrent tilstanden i Rom dengang. Jeg vender nu tilbage til min egentlige fortælling. 

2. Valentinianus var imidlertid optaget af store og nyttige planer. Han lod hele Rhinbredden lige fra Rætien (dvs. Tyrol, 

Graubündten og en del af Lombardiet) til sundet ved Oceanet (dvs. den britiske kanal) befæste med store jordvolde, lod 

rejse fæstninger og skanser af betydelig højde og opførte en mængde tårne på dertil skikkede og bekvemme steder hen 

gennem hele Gallien; på sine steder blev der også opført værker på den anden flodbred lige tæt op til fjendernes grænse. Til 

sidst kom han til at tænke på, at den høje, velbefæstede skanse, som han selv havde anlagt fra grunden af ved bredden af 

floden Nicer (Neckar), let kunne undergraves efterhånden ved de vældige bølgeslag. Han fattede derfor den plan at give 

floden en anden retning, tog på råd folk, der var erfarne i vandbygningsvæsenet, og gav sig så med en stor skare soldater i 

færd med det vanskelige arbejde. Flere dage gik hen med at forfærdige kasser af egestammer og bringe dem ned i 

flodsengen; men skønt man den ene gang efter den anden fæstede dem med store pæle, man nedrammede, blev de dog 

rykkede bort af de svære bølger og revet afsted af den hvirvlende strøm. Til sidst sejrede dog kejserens udholdenhed og de 

villige soldaters anstrengelser, skønt de under arbejdet ofte måtte stå i vand til op under hagen, bolværket blev, dog ikke 

uden livsfare for enkelte, beskyttet mod den rivende flods magt og er den dag i dag i god stand. 

Fuld af glæde over disse arbejder samlede han de på grund af årstiden adspredte tropper og begyndte at tænke på statens 

vel, som det sømmer sig en fyrste. For at få sin plan til at lykkes troede han, det var bedst i al hast at opkaste en skanse på 

bjerget Pirus, som lå i barbarernes land. Og for at en rask udførelse kunne bringe hele sagen til en lykkelig ende, lod han ved 

den daværende notar, senere præfekt og konsul Syagrius hærføreren Arator underrette om, at han skulle lægge hånd på 

værket, medens der endnu rundt omkring herskede dyb stilhed. Hærføreren satte straks, som det var befalet ham, med 

notaren over floden og havde allerede ved hjælp af de soldater, han stod i spidsen for, begyndt at grave grunden op, da han 

fik sig en efterfølger i Hermogenes. På samme tid kom der nogle alamanniske høvdinger, hvis børn opholdt sig hos os som 

et værdifuldt pant for overenskomstens og fredens overholdelse. Disse kastede sig på knæ og bad om, at romerne, som dog 

kun skyldte sin ubøjelige redelighed den strålende lykke, de nød, nu ikke måtte være så ligegyldige for sin egen sikkerhed, at 

de lod sig forlede til en ulykkesvanger forblindelse, trådte de bestående overenskomster under fødder og begyndte på et 

værk, som lå så langt under deres værdighed. Men alle deres talemåder nyttede dem intet, og da de til sidst mærkede, at 

man ikke hørte på dem og ikke ville give dem noget beroligende eller mildt svar, drog de deres vej under jammerklager over 

derese sønners skæbne. Næppe var de borte, før en skare barbarer brød frem fra sit skjul bag en nærliggende høj; det var 

let at forstå, at de kun havde ventet på, hvad svar høvdingerne ville få. De angreb vore halvnøgne soldater, som endnu 

holdt på at bære jord, og nedhuggede dem i et øjeblik med deres dragne sværd; også de to hærførere blev dræbte. Der blev 

ikke én tilbage som kunne bringe underretning om det forefaldne, med undtagelse af Syagrius alene. Denne vendte efter 

alle de andres fald tilbage til hoffet, men blev af den forbitrede kejser afsat fra sit embede og drog til sit hjem. Denne 

strenge dom pådrog han sig ene og alene af den grund, at han var den eneste, som slap fra det med livet. 

Imidlertid greb frække røverier mere og mere om sig i Gallien til fordærvelse for mange mennesker. Røverne drev 

hovedsagelig deres uvæsen på de mest befærdede veje og kastede sig uden betænkning over alt, som gav dem udsigt til 

vinding. Blandt de mange, der blev ofre for sådanne overfald, var også staldmesteren Konstantianus, Valentinianus’s svoger, 

broder til Cerealis og Justina (Justina var Valentinians hustru og før gift med Magnentius); han blev hemmelig opsnappet af 

røverne og derpå dræbt. 

I det hele var det, som om hævngudinderne arbejdede på at fremkalde et lignende uvæsen rundt omkring i riget. Langt 

borte i østen førte de vilde maratokuprener et omstrejfende røverliv. De boede i nærheden af Apamia i Synen i en landsby, 

hvorefter de havde sit navn; de var lige så talrige som listige og rænkefulde og gjorde sig fornemmelig frygtede, fordi de 

forklædte som købmænd og officerer bredte sig ud over landet uden larm og overfaldt rige huse, bøndergårde og byer. 

Ingen var i stand til at beskytte sig mod deres uventede ankomst, da de ikke gik løs på noget bestemt mål, men tog, hvad 

der kom dem i vejen, enten det lå nær eller fjernt; hvor vinden førte dem, der brød de frem. Det var den samme pludselige 



optræden, som også gør sakserne så meget farligere end andre fjender. En mængde mennesker berøvede disse bander 

deres ejendele, og sørgelige mord øvede de i deres vilde lidenskabelighed, idet de i det hele var lige så begærlige efter blod 

som efter bytte; imidlertid vil jeg, for ikke at opholde fortællingens gang ved skildring af småting, nøje mig med at anføre en 

af deres fordærvelige streger. En skare af disse skurke rykkede ud, anførte af en foregiven regnskabsfører, ja, foruden ham 

endog af en, der udgav sig for landshøvding, og kom om aftenen med en forfærdelig skrighals af en herold i spidsen ind i en 

by, hvor de med våben i hånd besatte en fornem mands prægtige hus, aldeles som om ejermanden var blevet dømt til at 

miste sin formue og henrettes. Alle husets kostbarheder blev samlede sammen; tjenerskabet var som bedøvet over denne 

pludselige forfærdelse og forsvarede ikke sin herre. Røverne dræbte flere mennesker og drog før lysets frembrud ilsomt 

bort. Da de imidlertid trods alt det bytte, de vandt sig, aldrig kunne opgive deres kære røverhåndtering, blev de overfaldne 

af en kejserlig afdeling og nedhuggede til sidste mand; selv deres små børn traf den samme skæbne, for at de ikke skulle 

vokse op til at blive som deres fædre; deres boliger, som de på andres bekostning og til andres sorg havde indrettet så 

pragtfuldt, blev nedrevne. Dette skete i flugt med de begivenheder, jeg fortæller om. 

3. Den navnkundige hærfører Teodosius brød med fornyet mod op fra Augusta eller, som de gamle kaldte den, Lundinium 

(London), med en udvalgt skare dygtige soldater for at bringe det hærgede, hårdt plagede Britannien hjælp. (de var plaget 

af pikternes og skotternes indfald). Han sikrede sig alle punkter, hvorfra man kunne komme barbarerne til livs, og pålagde 

ikke de menige soldater noget, som han ikke først selv med villighed havde givet sig i lag med. Idet han således på én gang 

opfyldte en dygtig soldats og en udmærket hærførers pligter, lykkedes det ham sejrrigt at tilbageslå flere forskellige 

folkeslag, hvis overmod, næret af sikkerheden, førhen havde givet dem dristighed nok til at angribe romerne. Dernæst 

rejste han igen flere byer og fæstninger, som ved gentagne overfald var blevet lagte i ruiner, men som nu blev grundlagte af 

ham påny for en lang og rolig fredstid. 

Midt under dette hans arbejde indtraf der en afskyelig udåd, som kunne være blevet meget farlig, hvis den ikke var blevet 

kvalt i fødselen. En mand ved navn Valentinus, som var broder til den kvinde, der var gift med hin blodtørstige vikar, som 

siden blev præfekt, en stolt og hovmodig mand, var for en svær forbrydelse blevet forvist fra Valeria i Pannonien til 

Britannien. Her kunne hans urolige ånd ikke finde sig i at være ledig, og lig et ondskabsfuldt rovdyr begyndte han at omgås 

med omvæltningsplaner; mod Teodosius opførte han sig med stort overmod, da han godt så, at denne var den eneste, som 

formåede at gøre modstand mod hans skændige forehavende. Imidlertid så han sig om efter hjælp både hemmelig og 

offentlig og æggede under indflydelse af sin voksende, umådelige ærgerrighed landflygtige og soldater til opstand, idet han 

lokkede dem ved løfter om vinding, så meget hans daværende omstændigheder gjorde det muligt. Allerede nærmede den 

tid sig, da planen skulle sættes iværk; men hærføreren havde ved mænd, han forud havde truffet fornøden aftale med 

derom, fået underretning om det hele og var ikke den mand, som var bange for at slå løs eller for med rask beslutning at 

fuldbyrde straffen, hvor brøden var åbenbar. Han lod Valentinus med nogle af hans mest fortrolige venner gribe og overgav 

dem til hærføreren Dulcitius, for at han skulle lade dem henrette. Hans militære indsigt, hvori han stod over alle sine 

samtidige, forbød ham imidlertid af hensyn til fremtiden at indlede nogen undersøgelse mod de andre sammensvorne, for 

at ikke skrækken skulle brede sig videre ud og kalde de bilagte uroligheder omkring i landet til live igen. 

Efter at faren således fuldstændig var fjernet, henvendte han sin opmærksomhed på flere nødvendige forbedringer, og 

åbenbart som det var, at lykken aldrig hidtil havde svigtet ham ved noget af hans foretagender, lykkedes det ham så meget 

bedre ikke blot, som før fortalt, at genoprette byer og fæstninger, men også at sikre grænsen ved vagter og feltkæder. 

Således generobrede han en provins, der allerede var falden i fjendernes hænder, og bragte den så fuldstændig tilbage i 

dens forrige stand, at han kunne indberette til kejseren, at den nu havde sin lovlige landshøvding. Provinsen fik navnet 

Valentía (Note 205) på befaling af kejseren, der således på en vis måde fejrede sin egen triumf. 

Blandt hans øvrige forholdsregler var også den, han tog mod areanerne. Dette er en slags embedsmænd, hvis poster 

allerede var oprettede langt tilbage i tiden; jeg har talt noget om dem under Konstans’s historie. Disse mænd afsatte han fra 

deres embede, fordi de fra tid til anden havde gjort sig skyldige i flere og flere forseelser; det var således bevisligt, at de ved 

modtagelsen af store gaver eller ved løfter om dem havde ladet sig forlokke til gentagne gange at forråde til barbarerne, 



hvad der foregik hos os. Det pålå dem jo nemlig at gennemvandre landet på kryds og tværs og give vore hærførere 

underretning om truende bevægelser hos nabofolkene. 

Efter at han på den berømmeligste måde havde truffet disse og lignende forholdsregler, blev han kaldt tilbage til hoffet og 

skiltes fra de jublende provinser lig en Furius Kamillus eller Papirius Kursor (de overvandt samniterne i flere store slag 

omkring 320 f. Kr.), udmærket ved talrige og lykkebringende krige. Et vidnesbyrd om denne almindelige folkeyndest var, at 

man ledsagede ham med et ærefølge lige til sundet (mellem England og Frankrig). En mild vind bragte ham over dette, han 

kom til kejserens hof, blev der modtaget med glæde og lovprisninger og i Valens Jovinus’s sted udnævnt til høvedsmand for 

rytteriet. 

4. De mange begivenheder andetsteds har gjort, at jeg er kommet langt bort fra forholdene i Rom; jeg vender nu tilbage til 

en kort skildring af dem og begynder med Olybrius’s præfektur (i år 368-370). Dette løb aldeles rolig og stille af; thi han lod 

sig aldrig føre bort fra det, menneskeligheden foreskrev, var ængstelig og ivrig for ikke at gøre eller sige noget, hvori man 

kunne finde hårdhed, forfulgte med strenghed alle bagvaskelser, indskrænkede den kejserlige kasses vinding, hvor han 

kunne komme til, skilte som en upartisk dommer mellem ret og uret og viste stor mildhed overfor sine undergivne. Alt dette 

fordunkledes dog af én fejl, som vistnok ikke i sig selv er så farlig, men dog sætter en plet på en så højtstående 

embedsmand; det var det hang til yppighed, som næsten i hele hans foregående liv havde drevet ham fra det ene 

skuespilhus til det andet, fra det ene elskovseventyr til det andet. Dog må man indrømme, at han aldrig havde forbrudt sig 

mod loven og aldrig gjort sig skyldig i grov usædelighed. 

Hans efterfølger som bypræfekt var Ampelius (fra 371 og 372), der stammede fra Antiokia og for havde været hofmarskal, 

senere to gange prokonsul, indtil han længe efter blev forfremmet til præfekt. Han var ligesom Olybrius en ven af 

fornøjelser, men ellers som skabt til at vinde folkegunst; imidlertid kunne han dog stundom også være streng, men var 

desværre vankelmodig i sine forsætter. Han havde nemlig let, om også blot for en liden del, kunnet sætte grænser for 

svælgeriet og det stygge knejpevæsen, hvis han ikke havde ladet sig forføre til slaphed og derved gået glip af en 

berømmelse, som længe skulle have knyttet sig til hans navn. Thi han havde bestemt (Note 206), at intet vinhus måtte 

åbnes før den fjerde time, at ingen mand af de lavere klasser måtte få varmt vand til sin vin, og at ingen spisevært måtte 

udlevere kogt kød før en bestemt tid på dagen; heller ikke måtte nogen agtværdig mand vise sig tyggende på gaden. 

Sådanne og endnu større forargeligheder havde man så længe set gennem fingre med, at de til sidst aldeles havde fået 

overhånd, så at selv om Epimenides fra Kreta, som sagnet fortæller, var blevet opvakt fra de døde og var kommet til os, ville 

han ikke have været i stand til ved egen hjælp at rense Rom. I den grad havde en ulægelig sædernes fordærvelse udbredt 

sig blandt de fleste. 

Jeg vil her, som jeg allerede engang før lejlighedsvis har gjort, først skildre adelens laster og dernæst det menige folks, idet 

jeg gør en liden afstikker fra mit egentlige emne og optegner, hvad der netop falder mig ind. Der gives nogle, som tror at 

udbrede glans over sig ved navnkundige slægtsnavne og bryster sig ganske umådelig, når de kan kalde sig Reburrer, 

Flabuniere, Pagoniere, Gereoner, Daliere, Tarraciere og Perraciere eller kan tillægge sig andre sådanne velklingende navne 

fra store forfædre. Andre stråler i silkeklæder og lader sig under larmende skrål ledsage af skarer af trælle, som om de skulle 

følges til graven eller - forøvrigt være det sagt i en god stund - som om de dannede fortroppen til en hel hær. Når de 

ledsagede af halvhundrede tjenere træder ind i badet, råber de med vældig røst: »Hvor er mine folk?» Og får de så at vide, 

at der pludselig har vist sig en eller anden ubekendt skøge, et offentligt kvindfolk, der engang tilhørte den laveste pøbel i 

byen, eller en gammel glædespige, der byder sit legeme til fals, så løber de kappevis til for at gøre den fremmede deres 

opvartning og priser hende med de mest modbydelige smigrerier så højt som parterne deres Semiramis, ægypterne deres 

Kleopatraer, karerne deres Artemisia eller palmyrenerne deres Zenobia (Note 207). Og sligt tillader de mænd sig, i hvis 

forfædres tid en senator blev dadlet af censorerne, fordi han havde vovet, hvad der dengang endnu ikke gjaldt for 

anstændigt, at kysse sin hustru i deres datters nærværelse. 

Nogle af dem har for skik, når man vil hilse på dem med en omfavnelse, at bøje hovedet tilbage som en uvan tyr for at 

undgå kysset og byde sine smigrere knæet eller hånden til kys; det, mener de, må være tilstrækkeligt til at gøre dem 



lyksalige. Mod en fremmed, måske endog én, som har vist dem tjenester, tror de at have opfyldt alle høflighedens pligter 

når de spørger ham, hvilke bade eller sundhedsbrønde han bruger eller i hvis hus han er taget ind. 

Og når så disse vigtige herrer, der efter deres egen mening holder så strengt på dyd og gode sæder, får høre en offentlig 

kundgørelse om, at der et eller andet steds fra vil komme heste eller vognstyrere til byen, er de øjeblikkelig ved hånden, ser 

og spørger lige så ivrig, som deres forfædre engang så sig om efter de tyndaridiske brødre (Kastor og Polluks), dengang de 

havde bragt melding om hine gamle sejre og derved havde fyldt alt med glæde. 

Deres huse blev besøgte af snakkesalige lediggængere, som med alle mulige slags smigrerier tiljubler den højtstående mand 

sit bifald ved hvert hans ord og i det hele bærer sig ad aldeles som snyltegæsterne med deres vittigheder i de gamle lystspil. 

Thi ligesom disse gør de stortalende soldater endnu mere opblæste ved at stille dem ved siden af de gamle halvguder og 

skrive på deres regning belejringer af byer, slag og tusinder af faldne fjender, således udtaler også vore dages snyltegæster 

sin beundring for de himmelhøje søjlerader og væggenes pragtfulde mosaikarbejde og lovpriser sine fornemme velyndere 

for dette, så de stiller dem i højde med guderne. Ofte lader de sig endog ved gæstebud bringe vægtskåler for at veje de 

fiske, fugle og spiselige rotter, som er satte frem på bordet, og nu bliver til væmmelse for de tilstedeværende disse dyrs 

størrelse uafladelig lovprist og ophøjet, som om der aldrig havde været set deres mage før. Ja, stundom kan der endog stå 

tredive skrivere ved siden med Noteringsbøger og skrivetavler for at optegne det altsammen; var der blot en lærd 

skolemester tilstede for at holde forelæsninger, ville det hele være fuldkomment. 

Nogle er så bange for videnskaberne som for gift og læser kun Juvenal (Note 208) og Marius Maksimus med nogen større 

omhyggelighed; ellers tager de i deres fuldstændige lediggang ikke en eneste bog i hånden af hvad grund tilkommer det ikke 

en så ringe person som mig at afgøre. Og dog skulle man jo vente, at de med deres store berømmelse og deres fornemme 

æt ville holde på en mere omfattende læsning, når de hører, at da Sokrates allerede var dømt til døden og kastet i fængsel, 

bad han en mand, som udmærket smukt sang et digt af Stesikorus til lyren, om at lære ham det, medens det endnu var tid; 

da musikeren spurgte, hvad det kunne nytte ham, siden han jo skulle dø næste dag, svarede Sokrates: «For at jeg kan gå ud 

af livet med en kundskab mere». 

Der er kun få af dem, som virkelig træder alvorlig op, når det gælder at straffe forbrydelser. Ja, har en træl bragt det varme 

vand for sent, da lader man ham nok få tre hundrede piskeslag; men har han med forsæt dræbt et menneske, og den ene 

efter den anden trænger ind på herren, at han skal straffe den skyldige, nøjer han sig med at råbe: «Hvad andet kan man 

vente sig af sådan en kæltring, sådan en slyngel? Men kommer nogen endnu engang og gør noget sådant, skal han få sin 

straf». 

Til fin tone iblandt dem hører det nu omstunder fremfor alt, at en fremmed hellere må dræbe sin værts broder end afslå en 

indbydelse til et gæstebud hos ham; thi for en senator er det det samme som at have mistet en del af sin formue, ikke at se 

ved sit bord den mand, han efter længere tids overvejelse har indbudt. 

Har nogle af dem gjort en længere rejse til deres godser eller været tilstede som ledige tilskuere (Note 209) ved en jagt, da 

tror de at have gjort noget lige så stort som Aleksander den Store eller Cæsar ved sine hærtog; eller har de fra Avernersøen 

på deres brogede gondoler sejlet til Puteoli, synes de, de har gjort et herkulesarbejde, især hvis de har dristet sig ud i varmt 

vejr. Og når der så under den forgyldte vifte sætter sig en myg på en silketråd, eller en liden solstråle baner sig vej gennem 

en åbning i det skyggende forhæng, jamrer de over, at de ikke er fødte blandt cimmerierne. Kommer en sådan herre fra 

Silvanus’s bad eller Mammæas sundhedskilde, lader han sig, straks han kommer op af vandet, tørre med det fineste lintøj; 

derpå bliver klædespressen åbnet, og med omhyggelighed undersøger han de i broget glans strålende klæder, hvoraf han 

fører så mange med sig, at de kunne være nok til at opklæde ét dusin mennesker. Endelig vælger han sig en klædning og 

svøber sig ind i den, modtager derpå sine ringe, som han midlertidig har rakt tjeneren, for at de ikke skal skæmmes af 

vandet, og går så bort, efter at have på det omhyggeligste afmålt og tilpasset alt over hele sin krop lige ud til de yderste 

fingerspidser. 



Er nogen netop kommet hjem til sit hus fra et hærtog eller anden krig........alle de andre lytte i tavshed til hans ord........han 

alene er som husfader sikret og fortæller nu lutter uvedkommende ting, når det blot morer ham selv; hvad det virkelig 

kunne være nyttigt at høre på, går han for det meste forbi. 

Nogle af dem, omend rigtignok ikke mange, vil ikke på nogen måde vide af navnet slumpespillere (Note 210), men vil 

derimod nok hedde terningspillere; imellem disse to slags folk er der imidlertid ikke større forskel end mellem en tyv og en 

røver. Det må man imidlertid tilstå, at medens venskaber ellers er kølige i Rom, er de, som bliver sluttede ved spillebordet, 

så inderlige, som om de var erhvervede med berømmelig sved, og bliver holdte oppe med mere end almindelig 

standhaftighed; ja, nogle af disse kammeratskaber lever i sådan endrægtighed, at man kunne holde dem for brødrene 

Kvintilius. Derfor ser man også undertiden et menneske af lav stand, men som nøje er indviet i terningspillets 

hemmeligheder, skride frem med afmålt værdighed og rynket pande, fordi man i et større gæstebud eller anden 

sammenkomst har givet en konsular rang over ham, ligesom Porcius Kato, da han søgte om prætorembedet, men mod al 

formodning og forventning var falden gennem. 

Andre lurer på rige folk, gamle eller unge, barnløse og ugifte eller med hustru og børn - i det punkt gør de ingen forskel - og 

søger ved de besynderligste forespejlinger at lokke dem til at gøre sit testamente. Har så sådanne folk bragt deres sidste 

vilje i orden og efterladt alt, hvad de har, til dem, de har været så føjelige mod, at de har gjort testamente, så dør de 

pludselig, så man skulle tro, skæbnen kun havde ventet på dette skridt (de næste linier kan ikke læses). 

Her ser man en mand af ganske lav rang, som dog går frem med knejsende nakke og ser sine fordums bekendte over 

hovedet, så man skulle tro det var Markus Marcellus (Marcellus er fra den Anden Puniske Krig, fra år 219 til 201 f. kr.), der 

vendte tilbage efter Syrakusæs erobring. 

Mange af dem påstår, at der ikke findes højere magter i himlen, men dog tør de af lutter forsigtighed ikke gå ud på gaden 

eller spise frokost eller bade sig, før de omhyggelig har taget deres almanak med på råd og set, hvor f. eks. Merkurs 

stjernebillede står eller hvilken grad i Krebsen månen netop gennemløber på sin bane. 

Bliver en kreditor alt for besværlig med sin fordring, tager man sin tilflugt til en væddeløbskusk, der villig lader sig bruge til 

alt. Denne går nu kreditoren ind på livet med beskyldninger for giftblanderi, og ikke slipper den stakkels mand, før han har 

leveret gældsforskrivningen fra sig og ovenikøbet rykket ud med en stor sum. Man har endog oplevet, at en sådan til 

skyldner forvandlet kreditor er blevet sat i fængsel og ikke har sluppet ud, før han har vedkendt sig gælden. 

På et andet sted hamrer, for at bruge det gamle ordsprog, hustruen dag og nat på den samme ambolt for at få sin mand til 

at gøre testamente; og han på sin kant arbejder lige så ivrig på at få hustruen til at gøre det samme. Fra begge sider lader 

man retskyndige kalde, og nu giver den ene af disse to medbejlere sine råd i sovekammeret, den anden i spisestuen, hver af 

dem på deres måde i helt modsatte retninger. Efter dem kommer så offertydere, der også har set ganske modsatte ting i 

offerindvoldene; den ene rutter med høje embeder og rige damers jordefærd, den anden ved at fortælle om, at de og de 

mænds død er så nær, at det er bedst at gøre alting i stand til deres ligfærd (her er hul i teksten). Det er, som Tullius siger: 

«Intet i verden anerkender de for godt uden det, som bringer dem fordel; deres venner ser de på med samme øjne som på 

deres kvæg, så de sætter størst pris på dem, de venter at kunne drage størst vinding af». 

Når disse mennesker beder om et lån, kan man se dem på sokken, som Mikon eller Lakes i lystspillet (trællenavne i 

lystspillene); men forlanger man at få sine penge igen, da kommer de på koturnen og puster sig så op, at man skulle tro, det 

var Herakles-ætlingerne Kresfontes og Temenos, man havde for sig. (Kresfontes og Temenos er bekendte fra den doriske 

folkevandring; den første blev konge i Messene, den anden i Argos ). Dette var altså senatet. 

Nu kommer vi til den dagdrivende og dovne almue. Også her bryster man sig, selv om man ikke har sko på fødderne, af 

sådanne fine navne som Cimessor, Statarius, Semikupus, Serapinus, Cicimbrikus, Gluturinus, Trulla, Lukanikus, Pordaka, 

Salsula og utallige andre (navne på gammel-romerske familier). Hele deres liv tilbringer de ved vinen og terningerne, i 

liderlige huse, med fornøjelser og på skuepladserne; deres tempel, bolig, folkeforsamling, det højeste mål for deres ønsker 



er den store Rendebane; man kan da se dem på torve, på korsveje, og gader og i værtshuse samlede i store flokke og 

trættes og kives med hverandre, idet enhver, som sædvanligt, forsvarer sit parti. Mænd, som går på gravens rand, pukker 

(dvs. slår/henviser) her på sit lange livs erfaring og sværger ved Janusbillederne og Epona (Note 211), at staten ikke kan 

bestå, hvis ikke ved næste væddeløb den, som nu enhver holder på, først kommer ud af skranken og med sine håndheste 

drejer omkring keglen uden at stramme tøjlerne. Hvor dovenskabens rust har ædt sig så dybt ind, er det naturligt, at så 

snart væddeløbets længselsfuldt ventede dag kommer, styrter alle og enhver, før solen endnu bryder ordentlig frem, afsted 

over hals og hoved, som om de ville kappes med vognene selv om hvem der kunne komme først. Kampenes udfald deler 

dem i partier med de mest forskellige ønsker, og så ivrige er de, at de tilbringer flere nætter i forvejen i søvnløshed. 

Kommer man derfra til en af de lavere skuepladser, kan den skuespiller være sikker på at blive udpebet, som ikke har købt 

den usle pøbel for penge. Lader man engang imellem skuespillerne i ro, så begynder man til gengæld på godt taurisk under 

hæslige og tåbelige skrig at råbe på, at alle fremmede skal drives ud af byen; og dog har disse til alle tider været de, der har 

støttet og opholdt Rom. Hvor fjernt står dog ikke dette fra den samme almues meninger og tilbøjeligheder i gamle dage, 

den, hvoraf historien fortæller os så mangen vittig ytring og så mangt et smukt træk. Thi nu har man fundet på i stedet for 

det gamle hjertelige bifald at leje folk til at klappe; ved alle slags skuespil, ved pantomimerne, til dyrekæmperen, til 

væddekøreren, til skuespillerne af alle slags, til dommerne både af højere og lavere rang, ja selv til familiemødre kan man 

høre dem uafladelig råbe: »Hos dig skulle han gå i skole!» Men hvad man så egentlig skulle lære der, kan jo rigtignok ingen 

forklare. 

De fleste af dem lægger sig efter at mæske sig ordentlig, og så snart de derfor mærker lugten af en steg, drager de afsted 

med kvindernes skærende stemmer i spidsen ved det første hanegal som en flok kaglende påfugle, stiller sig på tåspidserne 

op i gården og gnaver på fingrene, indtil panderne er blevet afkølede. Andre udholder standhaftig lugten af det halvrå kød, 

medens det tilberedes, så man skulle tro, det var Demokrilus (naturforsker fra Abdera) eller andre anatomer, som 

undersøgte sønderlemmede dyrs indvolde og holdt forelæsninger om, hvorledes efterverdenen skulle helbrede indvortes 

sygdomme. 

Dette får nu være nok om forholdene i Rom; vi får nu vende tilbage til de mange forskellige slags begivenheder, som foregik 

rundt om i provinserne. 

5. I de to kejseres tredje konsulat (i år 370) brød en stor skare saksere op fra deres bopæle, og efter at have overstået 

oceanets farer nærmede de sig med raske skridt til den romerske grænse (i Gallien); allerede før havde de jo flere gange 

mættet deres mordlyst på os. Den mand, som måtte udholde det første udbrud af stormen, var underhærføreren i disse 

egne, Nannenus, en mand, der gennem en lang årrække var blevet øvet og hærdet i krigens møjsommeligheder. (sakserne 

optræder første gang i historien under Diokletian i begyndelsen af det 4de årh. De boede i Holstein). Her havde han 

imidlertid at gøre med et folk, som var besluttet på at kæmpe til døden, og da han så mistede nogle soldater og selv blev 

såret, forstod han, at han ikke ville være gentagne kampe voksen, og forespurgte sig derfor hos kejseren om, hvorledes han 

skulle forholde sig. Herved opnåede han, at høvedsmanden for fodfolket, Severus, marcherede afsted for at hjælpe ham i 

hans betænkelige stilling. Da nu denne i spidsen for en tilstrækkelig hærstyrke indtraf på stedet og gav sig til at ordne sin 

hærs rækker, kom barbarerne allerede før sammenstødet i en sådan skræk og forvirring ved dette syn, at de ikke vovede at 

gøre modstand, men blev blændede af vore mærkers og ørnes glans, så de kom og bad om nåde og fred. Efter at man længe 

havde rådslået frem og tilbage, fandt man det endelig heldigst for staten at indrømme dem en våbenstilstand; de måtte nu i 

følge de foreskrevne vilkår udlevere et betydeligt antal unge, til krigstjeneste skikkede folk og fik så tilladelse til uden 

hindringer at vende tilbage igen did, hvorfra de var kommet. De følte sig nu friede fra al bekymring og gjorde sig rede til at 

drage hjem. Men imidlertid havde man hemmelig lagt en afdeling fodfolk i baghold i en afsides dal, hvorfra man uden 

synderlig vanskelighed kunne angribe dem, når de marcherede forbi. Imidlertid gik det ganske anderledes, end man havde 

ventet. Thi ved lyden af de fremrykkendes fodtrin blev nogle af vore revet med af kampiver og løb frem før tiden. Da 

barbarerne pludselig fik øje på dem, opløftede de et skrækkeligt skrig og lod ikke vore få tid til at indtage en fast stilling, 

men drev dem på flugt. Dog gjorde de snart igen holdt og flokkede sig sammen, men måtte så indlade sig i en kamp på liv og 

død, hvor deres sidste svage kræfter gik ned. Efter et stort blodbad ville de være faldet til sidste mand, hvis ikke en afdeling 



harniskklædte ryttere havde været opstillede på et andet sted ikke langt fra en skillevej i den samme hensigt at overfalde 

barbarerne, når de drog forbi; de hørte nu klageskriget og kom hurtig til hjælp. Nu blev kampen hidsigere; med fornyet mod 

trængte romerne fra alle kanter ind på fjenderne, omringede dem og huggede dem ned med dragne sværd. Ikke en eneste 

af dem så hjemmets arne igen, ikke en eneste af dem fik lov til overleve deres kammeraters nedsabling. En retfærdig 

dommer vil ganske vist fordømme denne handling som troløs og styg; men overvejer han sagen nøjere, kan han umulig tage 

det ilde op, at man benyttede lejligheden til at lokke en bande af så skadelige røvere i fælden. 

Så heldig end dette var faldet ud, var Valentinianus’s bekymringer langtfra forbi dermed. Mange planer gik gennem hans 

hoved, og fremfor alt grublede han på, hvilke midler han skulle bruge for at knække alamannernes og deres konge 

Makrianus’s overmod; thi uden afbrydelse og over alle grænser vedblev de at plage romerstaten med deres ødelæggende 

indfald. Thi skønt dette barbariske folk lige fra deres første barndom af gentagne gange havde lidt store tab ved skæbnens 

omveksling, voksede det dog bestandig op igen til sådan kraft, at man skulle have troet, de gennem lange århundreder 

havde levet i fred og ro. Efter at kejseren havde billiget [men atter forkastet] den ene plan efter den anden, besluttede han 

sig endelig til at ægge burgunderne til at ødelægge dem (Note 212); dette krigeriske folk havde nemlig en uhyre rigdom på 

våbenført mandskab og var derfor en skræk for alle deres naboer. Han sendte derfor gentagne gange ved tavse og 

pålidelige folk breve til deres konger, hvori han opfordrede dem til på en bestemt opgiven tid at overfalde alamannerne; 

samtidig lovede han så selv at gå over Rhinen med en hær og kaste sig i vejen for fjenderne, når disse i deres forskrækkelse 

ville søge at slippe bort fra den uventede krigsbyrde. 

Kejserens breve blev af to grunde venligt modtaget. For det første fordi burgunderne ved, at de fra gammel tid af 

nedstammer fra romerne, og dernæst fordi de ofte lå i trætte med alamannerne om saltværker og grænseskel. De sendte 

derfor afsted udvalgte skarer, som trængte frem lige til Rhinens bredder, før man endnu på romersk side havde samlet 

tropperne sammen; da kejseren netop samtidig var optaget med bygningen af sine grænsefæstninger, satte de vore i en 

ikke liden skræk. En kort tid ventede de der, hvor de var, men da hverken Valentinianus efter sit løfte indfandt sig på den 

aftalte dag, og de heller ikke kunne se, at nogen af de tilsagn, man gav dem, blev holdt, sendte de nogle mænd til hoffet og 

forlangte, at man skulle skaffe dem hjælp til at komme tilbage igen til sine, så de ikke blev nødt til at stille ryggen blot for 

fjenden. Da de imidlertid mærkede, at man ved alle slags omsvøb og forhalinger søgte at komme bort fra denne deres 

fordring, drog de nedslåede og forbitrede bort. Deres konger blev rasende ved efterretningen om, at man således havde 

holdt dem for nar, lod alle fangerne hugge ned og drog hjem igen til deres land. 

Hver konge hos dette folk bærer fællesnavnet Hendinos. Efter gammel skik og brug bliver en sådan afsat fra sin værdighed 

og fjernet, når krigslykken ikke er ham gunstig eller afgrøden på marken slår fejl; på samme vis plejer også ægypterne ved 

sådanne ulykker at tillægge deres herskere skylden. Den fornemste præst hos burgunderne kaldes Sinistus; hans embedstid 

er imidlertid livsvarig, og han er ikke udsat for sådanne farer som kongerne. 

Samtidig med burgundernes indfald gjorde Teodosius, dengang høvedsmand for rytteriet, for ikke at forsømme denne 

gunstige lejlighed, fra Rætien af et angreb på alamannerne, der havde opløst sig af frygt for burgunderne. Han fældede en 

hel del af dem og sendte på kejserens bud alle fangerne til Italien, hvor de fik nogle frugtbare landstrækninger ved 

bredderne af Padus (Po floden); her lever de endnu den dag i dag som skatskyldige. 

6. Herfra vil vi gå så at sige over til en ganske anden verden og skildre de lidelser, den afrikanske provins Tripolis måtte 

gennemgå. Disse var så store, at selve retfærdighedens gudinde måtte græde over dem, tænker jeg; hvad årsagen var til, at 

de kunne bryde frem lig en brand, skal den følgende fortælling gøre fuldstændig klart. Op til disse egne støder de barbariske 

austorianere (i Mauritanien), der bestandig er færdige til pludselige strejftog og vante til at leve af rov og mord. En kort tid 

var de blevet tvungne til at holde sig i ro, men så brød der igen frem hos dem en af disse storme, der er blevet en del af 

deres natur. For fuldt alvor gav de følgende til grund. En landsmand af dem ved navn Stakao, drog, medens der var fred, 

uhindret frem og tilbage i vore besiddelser og tillod sig mange lovstridige handlinger, hvoriblandt først og fremmest den, at 

han ved alle mulige slags rænker søgte at få provinsen til at gøre oprør, noget, som blev godtgjort af de mest pålidelige 

vidnesbyrd. Følgen var, at han blev domfældt og måtte lide døden på bålet. 



Denne deres landsmands domfældelse påstod de imidlertid var uretfærdig, og de gav nu til påskud, at de ville hævne ham. 

Endnu under Jovianus’s regering styrtede de hg rasende rovdyr ud fra sine bopæle. At angribe en by som Leptis (Lebida), 

der havde så stærke mure og så talrig en befolkning, vovede de vistnok ikke, men derimod slog de sig i tre dage ned i dens 

overordentlig frugtbare omegn, dræbte bønderne, der enten stod som lammede af skræk over denne uventede ulykke eller 

havde været nødt til at flygte ind i huler, brændte alt det løsøre, som de ikke kunne føre med sig, og vendte derpå tilbage, 

belæssede med bytte; tillige førte de bort med sig som fange Silva, en af de fornemste indbyggere i byen, som de tillige med 

hans hustru og børn havde fundet ude på landet. 

Forfærdede over denne pludselige ulykke besluttede indbyggerne i Leptis, for det tog overhånd med alle de ulykker, man 

kunne vente sig af barbarernes overmod, at søge hjælp hos Romanus, der fornylig var udnævnt til underhærfører i Afrika. 

Da denne mand nu kom rykkende i spidsen for en hær og fik anmodning om at yde de ulykkelige mennesker hjælp, 

erklærede han, at han ikke ville flytte sin lejr et skridt videre frem, før man forsynede ham med levnedsmidler i mængde og 

tillige skaffede ham fire tusinde kameler. Ved dette svar blev de stakkels indbyggere som bedøvede og erklærede, at efter 

så megen hærgning og brandskade var de ude af stand til for så uhyre ofre at tilkøbe sig hjælp mod fremtidige ulykker, om 

de end blev aldrig så svære. Underhærføreren blev da for et syns skyld i 40 dage i egnen og drog så bort uden at have gjort 

det ringeste. 

Da tripolitanerne så sig skuffede i dette håb og havde det værste at frygte, besluttede de at benytte sig af det årlige ting 

(her mødte folk af alle stænder og havde bl. a. ret til at vælge sendemænd, der skulle overbringe kejseren klager), som 

netop nu indtraf, og valgte sig her til deres sendemænd Severus og Flakkianus, der skulle overbringe Valentinianus to gyldne 

sejrsgudinder som en lykønskning ved hans regeringstiltrædelse og samtidig frimodig fortælle ham om de sørgelige 

ødelæggelser i provinsen. Da Romanus erfarede dette, sendte han et ridende ilbud til hofmarskalen Remigius, hans svoger 

og deltager i hans udplyndringer, med bøn om, at han måtte sørge for at få en kejserlig erklæring om, at undersøgelsen af 

denne sag skulle overdrages til vikaren og ham selv (Note 213). Sendemændene kom til hoffet og fik foretræde for kejseren, 

skildrede mundtlig, hvad de havde måttet lide, og overrakte ham en offentlig skrivelse, der indeholdt en beretning om hele 

sammenhængen. Kejseren læste den, men da han hverken ville tro på hofmarskalens fremstilling, fordi denne mand 

begunstigede Romanus’s skurkestreger, eller på sendemændenes helt modsatte beretning, lovede han, at der skulle blive 

foretaget en fuldstændig undersøgelse, men denne blev opsat fra dag til dag, som det plejer at gå, når den højeste magt 

kun er et legetøj for de mægtiges egennyttige bestræbelser. 

Medens nu tripolitanerne i lang og ængstelig spænding ventede på hjælp i deres nød fra kejserhoffet, blev de atter 

overfaldne af barbarernes skarer, som var blevet trygge ved, hvad der før var hændt. Under mord og hærgning drog de 

gennem egnen om Leptis og Øa og vendte så hjem igen, belæssede med et uhyre bytte, efter at have dræbt flere 

øvrighedspersoner, hvoriblandt den forhenværende overpræst Rusticianus og ædilen Nikasius var de mest fremragende. Få 

sendemændenes bøn var rigtignok den militære bestyrelse af provinsen overdraget til landshøvdingen Ruricius, men kom 

snart igen over i Romanus’s hænder; dette var grunden til, at der intet blev gjort for at hindre barbarernes indfald. Da 

budskabet om denne nye ulykke kom til Gallien, blev kejseren dygtig vred. Tribunen og notaren Palladius blev derfor sendt 

afsted for at udbetale den udestående sold til de soldater, der lå spredte omkring i de afrikanske lande, og tillige for at 

skaffe sig pålidelige efterretninger om begivenhederne i Tripolis. 

Medens man således nølede med at tage en beslutning og kun havde det svar at give, at man fik vente, styrtede 

austorianerne, der var blevet overmodige ved deres dobbelte held, frem lig rovfugle, der har smagt blod og derved er blevet 

endnu mere vilde; alt, som ikke ved flugt reddede sig ud af faren, blev hugget ned, det bytte, de før havde levnet, slæbte de 

med sig og omhuggede endog vinstokke og træer. Dengang var det, at Mykon, en fornem og indflydelsesrig byborger, i 

omegnen af staden faldt i fjendernes hænder. Før man imidlertid fik bundet ham, gled han og faldt, og da dette fald 

lammede ham således, at det var ham aldeles umuligt at undkomme, styrtede han sig ned i en tom brønd; barbarerne trak 

ham op igen med brækket ribben og førte ham hen til portene. På hans hustrus jammerskrig gav de ham imidlertid fri mod 

løsepenge, og ved et tov blev han trukket op til murtinderne, men døde to dage efter. Til sidst blev de vilde røverhorder så 

forvovne, at de endog stormede selve Leptis’s mure, der genlød af de dødsrædde kvinders jammerskrig over den fjendtlige 



belejring, som de aldrig før havde oplevet. I otte dage i træk lå de foran byen uden imidlertid at opnå andet, end at nogle af 

deres egne folk faldt under stormløbene, hvorpå de adskillig ærgerlige drog hjem igen. 

Nu tvivlede indbyggerne fuldstændig på deres redning, men for dog at forsøge det sidste middel, sendte de, uagtet deres 

forrige sendemænd endnu ikke var kommet tilbage, dog Jovinus og Pankratius afsted for at give kejseren en tro beretning 

om, hvad de havde været øjenvidner til og selv været med at lide. I Kartago traf de de første sendemænd, Severus og 

Flakkianus, og erfarede af dem på deres spørgsmål om, hvad de havde udrettet, at de var blevet henviste til vikaren og 

provinsens underhærfører. Severus døde umiddelbart efter af en farlig sygdom, men de to førnævnte sendemænd ilede 

ikke desto mindre i store dagsrejser til hoffet. 

Imidlertid var Palladius kommet til Afrika, men Romanus var i forvejen blevet advaret og ville gøre hans sendelse frugtesløs. 

For at sikre sig selv lod han nogle folk, der var indviede i hans hemmeligheder, lægge officererne i hæren på hjerte, at de 

burde forære størstedelen af den sold, Palladius kom med, til en mand, der var så indflydelsesrig som denne, og som stod 

de fornemste hofembedsmænd så nær; dette blev da virkelig også gjort. Palladius stak pengene til sig og rejste straks videre 

til Leptis. For her at komme sandheden på sporet, tog han med sig to ansete og veltalende byborgere, Erektius og 

Aristomenes, der med frimodighed skildrede for ham deres egne, deres medborgeres og naboernes lidelser, ud for at se på 

de egne, der var blevet hærgede. Disse viste ham det altsammen ganske tydelig, og så snart han nu kom tilbage igen efter at 

have set på al den sørgelige ødelæggelse i provinsen, gjorde han Romanus heftige bebrejdelser for sin uvirksomhed og 

truede med at indberette alting til kejseren, aldeles som han havde set det. Romanus blev nu også på sin side forbitret og 

ærgerlig og forsikrede, at han skulle nok også give en indberetning om, hvorledes den notar, man i tillid til hans redelighed 

havde betroet en sendelse, havde stukket de penge, der var bestemte for soldaterne, i sin egen pung. Palladius havde just 

ikke den reneste samvittighed, og følgen var, at han aldeles udsonede sig med Romanus og efter sin tilbagekomst til hoffet 

førte Valentinianus bag lyset med de mest skændige løgne, idet han forsikrede, at tripolitanernes klager var aldeles 

ugrundede. Han blev derfor anden gang sendt over til Afrika med den eneste genlevende af alle sendemændene, Jovinus - 

thi Pankratius var død i Treveri (Trier) - for sammen med vikaren i egen person ligeledes at prøve, om det andet 

gesandtskab havde nogen ret i sine klager. Tillige havde kejseren befalet ham at lade tungen skære af Erektius og 

Aristomenes, fordi disse, efter hvad Palladius beskyldte dem for, skulle have bagvasket uskyldige folk. 

Efter hvad der var blevet ham pålagt, kom notaren kort efter vikaren til Tripolis. Så snart Romanus fik efterretning herom, 

sendte han hurtig did en af sine adjudanter og et medlem af sit råd ved navn Cæcilius, der var barnefødt i denne provins. 

Disse forstod, om ved bestikkelse eller andre rænker, ved man ikke, i den grad at forrykke hovedet på borgerne, at de alle 

som én optrådte med klage over Jovinus og hårdnakket forsikrede, at af alt det, han havde berettet kejseren, havde de ikke 

pålagt ham en stavelse. Ja, skændigheden gik så vidt, at endog Jovinus til fordærvelse for sig selv måtte tilstå, at han havde 

løjet for kejseren. 

Da Valentinianus erfarede dette af Palladius efter dennes tilbagekomst, bød han, tilbøjelig som han allerede før var til 

strenghed, at Jovinus som ophavsmanden til bedrageriet, Cælestinus, Konkordius og Lucius som medvidere og deltagere i 

det skulle straffes på livet. Også landshøvdingen Ruricius skulle lide døden, fordi han havde givet en løgnagtig indberetning 

(om barbarernes hærgninger og de beslutninger, indbyggerne i Leptis havde taget på tinget); for hans vedkommende kom 

også, den ting til, at han i sin skrivelse havde brugt udtryk, som man fandt alt for skarpe. Ruricius blev da virkelig også 

henrettet i Sitifis (Sotif), de øvrige fik sig deres dom forkyndt i Utika (Satkor) af vikaren Krescens (han kom først året efter i 

371 til Afrika). Flakkianus var allerede før de øvrige sendemænds død taget i forbøn af vikaren og underhærføreren. Da han 

imidlertid med standhaftighed kæmpede for sit liv, var han nær blevet gennemboret af de rasende soldater, som stormede 

ind på ham med skrig og skældsord; de påstod nemlig, at det var af den grund, det havde været en umulighed at forsvare 

tripolitanerne, at disse havde vægret sig for at levere det nødvendige til hærtoget. Han blev derfor kastet i fængsel, indtil 

man kunne få kejserens afgørelse for, hvad der skulle gøres med ham. Men i mellemtiden bestak han, efter hvad man 

troede, sine vogtere og flygtede til Rom, hvor han holdt sig skjult, indtil han døde en naturlig død. 



Ved denne mærkværdige udgang på tingene blev Tripolis hjemsøgt lige såvel af indre som af ydre ulykker og måtte rolig 

finde sig i det. Men uden beskyttelse blev det dog ikke; thi retfærdighedens evige øje vågede over det og sendemændenes 

så vel som landshøvdingens sidste forbandelser var ikke forgæves. Længe efter skete nemlig følgende. Palladius blev 

afskediget fra sit embede og fik ikke længere lejlighed til at bryste sig i sin stolthed, men måtte trække sig tilbage i 

uvirksomhed. Og da den berømmelige hærfører Teodosius kom til Afrika for at standse Firmus i hans farlige foretagender og 

ifølge den befaling, han havde fået, holdt en husundersøgelse hos den før nævnte Romanus, blev der blandt hans papirer 

fundet et brev fra en mand ved navn Meterius; dets overskrift var «Meterius til sin herre og beskytter Komanus», og i dets 

slutning stod der efter en hel del andre ting, som ikke vedkom denne sag: »Den afsatte Palladius hilser dig; han siger, at 

grunden til, at denne skam har ramt ham, ikke er nogen anden, end at han i tripolitanernes sag løj for hellige øren». Dette 

brev blev sendt til hoffet. Da Valentinianus havde læst det, blev Meterius på hans bud grebet og tilstod, at han havde 

skrevet brevet. Som følge heraf blev der også givet befaling til at fængsle Palladius; men tanken på al den mængde 

forbrydelser, han havde brygget sammen, trængte sig så stærkt ind på ham, at han benyttede sig af sine vogteres 

fraværelse, idet de ved en af de kristnes fester overværede gudstjenesten om natten i en kirke, og kvalte sig. Næppe var 

den dom blevet bekendt, som den gunstigere skæbne således havde fældet, og ophavsmanden til alle disse sørgelige 

forviklinger kommet af vejen, før Erektius og Aristomenes kom ud af deres smuthuller; da de nemlig havde erfaret, at de 

efter kejserens bud skulle miste deres tunge, fordi de havde gjort alt for ødsel brug af den, var de flygtede til fjerne og 

afsides egne. Efter at kejser Gratianus - Valentinianus var nemlig imidlertid død - havde fået en frimodig erklæring om det 

skammelige bedrageri, blev de sendt til prokonsulen Hesperius og vikaren Flavianus for at forhøres. De to sidstnævnte 

mænd gik frem med streng samvittighedsfuldhed og upartiskhed, lagde Cæcilius på pinebænken og fik ham til at tilstå, at 

det var ham, som havde givet borgerne det råd at styrte sendemændene i ulykke ved at lyve på dem. Efter at denne 

undersøgelse var endt, blev der indgivet en indberetning, som kastede det klareste lys over, hvad der var foregået; på 

denne indberetning kom der imidlertid intet svar. 

Og for at der ikke skulle mangle noget i hele dette gyselige sørgespil, kom der, efter at tæppet allerede var faldet, endnu 

følgende ting til. Romanus rejste til hoffet og tog med sig Cæcilius for at anklage forhørsdommerne for at have vist sig 

partisk til gunst for provinsen; ved Meriobaudes’s indflydelse (han var formodentlig da hofmarskal ) fik han sat igennem, at 

man bevilgede hans ansøgning om at lade tilkalde en del mennesker, han trængte til som vidner. Men da disse kom til 

Mediolanum, godtgjorde de, at man under opdigtede, om end for dem sandsynlige påskud havde fået narret dem derhen; 

de blev da løsladte og fik lov til at vende hjem igen. Endnu i Valentinianus’s levetid blev imidlertid også Remigius som en 

følge af de ovenfor nævnte begivenheder afskediget fra sin stilling og gjorde, som vi siden på et passende sted skal fortælle 

om, ende på sit liv med strikken. 

Ni og tyvende bog. 

1. Notaren Teodorus eftertragter kejserværdigheden, anklages for Valens i Antiokia for højforræderi, overbevises og 

henrettes med mange medskyldige - 2. I østerlandene bliver mange mennesker anklagede for giftblanderi og andre 

forbrydelser, domfældte og henrettede, dels med rette, dels uretfærdig - 3. Flere eksempler på Valentinianus’s urimelige 

strenghed og grusomhed - 4. Valentinianus går på en skibsbro over Rhinen og prøver at komme uforvarende over 

alamannerkongen Makrianus, men hindres i sin plan ved en soldats uforsigtighed - 5. Teodosius overvinder i en række slag 

den mauriske fyrste Firmus, som har gjort oprør, tvinger ham til sidst til at dræbe sig selv og genopretter ordenen i Afrika - 

6. Kvaderne kommer i forbitrelse over sin konge Gabinius’s skændige drab, hærger sammen mod sarmaterne Pannonien og 

Valerien med ild og sværd og nedhugger næsten fuldstændig to legioner. Klaudius som bypræfekt i Rom – år 371,372 og 

373. 

*** 

Næppe var vinteren forbi, før Perserkongen Sapor, der var umådelig stolt over de tidligere sejre, han havde vundet, udfyldte 

sine rækker og gjorde sin hær fuldtallig, hvorpå han lod skarer af harniskklædte ryttere, bueskytter og lejrsoldater gøre 

indfald i vore egne. Mod disse tropper drog underhærføreren Trajanus og den tidligere alamannerkonge Vadomarius med 



en stærk troppeafdeling, dog med det udtrykkelige bud fra kejseren at gå mere forsvars- end angrebsvis til værks mod 

perserne. Efter at de var kommet til Vagabanta (i Mesopotamien) og der havde fundet en god lejrplads for sine legioner, 

blev de flere gange voldsomt angrebne af de fjendtlige ryttere, men slog dem tappert tilbage; og dog var det så langt fra, at 

de ønskede kamp, at de endog med flid trak sig tilbage for ikke at være de første til at hugge en modstander ned og derved 

pådrage sig bebrejdelsen for at have brudt overenskomsten. Omsider tvang den ligefremme nødvendighed dem til at 

kæmpe; de nedlagde da en mængde af fjenderne og skiltes fra dem som sejrherrer. I den følgende tid gik det kun trægt fra 

begge sider; det kom nu og da til nogle ubetydelige kampe med vekslende udfald, indtil man endelig efter sommerens udløb 

blev enig om at slutte våbenstilstand, og overhovederne for de to stridende parter måtte da uden at være kommet til 

enighed drage bort hver til sin side. Parterkongen vendte hjem for at tilbringe vinteren i Ktesifon, den romerske kejser 

begav sig til Antiokia. Medens han opholdt sig her, fri for bekymringer for angreb udenlands fra, var han nær blevet et offer 

for indre forræderi, således som nu skal fortælles. 

En mand ved navn Prokopius, et uroligt menneske, som bestandig tænkte på at gøre ulykker, havde erklæret om de to 

hofkasserere Anatolius og Spudasius, som var blevet dømte til at erstatte nogle penge, de havde bedraget skatkamret for, 

at de stræbte den kejserlige privatkasserer Fortunatianus efter livet, fordi han mere bestemt end nogen anden havde 

optrådt mod dem og deres underslæb. Fortunatianus, der var en opbrusende mand, blev straks ude af sig selv af raseri, og i 

kraft af den myndighed, der lå til hans embede, lod han en mand af lav byrd ved navn Palladius, som de to nævnte mænd 

efter sigende skulle have lejet til giftmord, samt Heliodorus, en mand, der gav sig af med at spå folk ved at stille deres 

horoskop, føre for den prætoriske præfekts domstol for at tvinge dem til at sige, hvad de vidste. Medens man trængte 

stærkt ind på dem for at få at vide, hvad de havde gjort eller ialfald forsøgt på at gøre, råbte Palladius med stor frækhed, at 

det, man her talte om, kun var småting og næppe omtale værd; fik han lov til at tale, skulle han åbenbare ganske 

anderledes vigtige og uhyggelige ting, hvortil der allerede var truffet de mest omfattende forberedelser, og som ville styrte 

hele staten i forvirring, hvis man ikke i tide forebyggede det. Han fik befaling til at tale frit ud, hvad han vidste, og begyndte 

nu en fortælling, der truede med aldrig at skulle tage ende, om hvorledes den forhenværende landshøvding Fidustius tillige 

med Pergamius og Irenæus ved uhyggelige spådomskunster havde forsøgt i hemmelighed at få vide navnet på den, der 

skulle blive Valens’s efterfølger. Fidustius, der tilfældigvis netop var i nærheden, blev straks grebet og ubemærket ført frem 

for retten. Da han her stod ansigt til ansigt med angiveren, opgav han alle forsøg på ved benægtelser at tilsløre en sag, der 

allerede var kommet så helt for lyset, og tilstod åbent hele sammenhængen med denne ulykkelige historie. Han havde 

ganske rigtig sammen med Hilanus og Patricius, der forstod sig på sandsigeri, og af hvilke Hilarius for havde tjent sammen 

med ham blandt hustropperne, rådspurgt guderne om, hvem der næste gang skulle blive kejser; det svar, de ved deres 

hemmelige kunster havde fået, gik ud på, at der ville blive udnævnt en udmærket kejser, men de spørgende selv ville få en 

sørgelig ende. De grublede nu på, hvem den mand vel kunne være i samtiden, der besad så fremragende åndelige 

egenskaber, og kom til sidst til den mening, at den, der stod over alle andre, var Teodorus, som da allerede var nået op til at 

blive notar af anden grad. Han var i virkeligheden også den mand, de holdt ham for. Han nedstammede fra en gammel, 

navnkundig slægt i Gallien, havde fra sin tidligste barndom fået en standsmæssig opdragelse og udmærkede sig således ved 

sin fordringsløshed, sin klogskab, sin fine dannelse, sit indtagende væsen og sine store kundskaber, at ethvert embede, 

enhver stilling, han indehavde, syntes at være for ringe for ham, medens han samtidig var lige meget elsket af fornemme og 

ringe. Tillige var han dengang næsten den eneste, som ingen grund havde til at være bange for at tale, da han holdt sin 

tunge i ave og tænkte sig om, for han sagde noget. Fremdeles tilstod Fidustius, pint som han nu blev til døden, at han havde 

underrettet Teodorus om de før nævnte spådomme ved Evserius, en mand, der stod i ry for megen lærdom og kort førhen 

til et vidnesbyrd om den agtelse, han stod i, havde beklædt embedet som visepræfekt i Asien; også denne mand blev nu 

fængslet. Da sagens akter efter sædvane blev forelagt kejseren, blev denne som vanvittig af raseri, og endnu værre blev det, 

da en hel mængde mennesker begyndte at tude ham ørene fulde, fremfor alt den daværende prætoriske præfekt 

Modestus. Denne mand pintes fra dag til dag af frygt for at skulle miste sit embede; ved tilslørede, fint udtænkte smigrerier 

lagde han derfor an på at tage den noget enfoldige Valens ved næsen og vinde ham for sig, idet han kaldte hans rå og 

plumpe talemåder for ciceronianske kraftudtryk og forsikrede, for end mere at øge hans forfængelighed, at bød han det 

kun, ville stjernerne stå til hans rådighed. 



Der blev nu givet befaling til hurtigst muligt at hente Teodorus fra Konstantinopel, hvorhen han var rejst i 

familieanliggender. Medens han var undervejs, blev efter flere foreløbige rådslagninger, som holdtes både dag og nat, en 

mængde mennesker af høj værdighed og ædel byrd slæbte sammen fra de mest forskellige egne. Og da nu hverken de 

offentlige fængsler, skønt de var blevet udvidede, eller privathusene kunne rumme alle disse skarer af fanger, uagtet de 

blev pakkede sammen, så de var nærved at kvæles, så blev følgen den, at alle disse mennesker, hvoraf ovenikøbet 

størstedelen lå i lænker, med gru måtte tænke på den skæbne, som forestod dem selv og deres nærmeste. Endelig kom 

også selve Teodorus, halvdød af skræk og klædt i sørgedragt. Han blev stukket hen i en afsides del af byen, indtil man havde 

fået sat alting istand, som den forestående undersøgelse krævede, og nu lød tegnet til borgermord. 

Da imidlertid den, som med flid forbigår virkelig indtrufne begivenheder, gør sig lige så meget skyldig i svig som den, der 

opdigter, hvad der aldrig har foregået, så vil jeg ikke nægte, hvad der da heller ikke er nogen strid om, at som følge af 

hemmelige sammensværgelser havde Valens´s liv oftere førhen svævet i den yderste fare og gjorde det også nu; og når det 

sværd, som hans soldater næsten havde sat ham for struben, var blevet afvendt af den værnende skæbne, da var det kun, 

fordi den havde bestemt ham til den sørgelige ulykke i Trakien. Det hændte ham nemlig engang i en skovegn mellem 

Antiokia og Selevkia, medens han lå og sov til middag, at han blev overfalden af en daværende skjoldbærer Sallustius; 

ligeledes var der flere andre, der ved mange forskellige lejligheder stræbte ham efter livet, men altid slap han lykkelig 

derfra, da den livsvej, der ved hans fødsel var blevet ham bestemt, gjorde alle den slags forbryderske foretagender 

virkningsløse. Det samme hændte flere gange med kejserne Kommodus og Severus, hvis liv ofte var udsat for de farligste 

efterstræbelser, indtil endelig den ene efter de mange forskellige farer, han havde undgået inden slottets vægge, til sidst, 

netop som han skulle træde ind i teatret, fik et dolkestik, der næsten gjorde ham afmægtig, af senatoren Kvintianus, hvis 

magtbegær ingen grænser kendte; medens den anden i sin høje alderdom på anstiftelse af præfekten Plautianus ville være 

blevet dræbt af centurionen Saturninus, medens han lå på sin sofa, hvis ikke hans unge søn havde bragt ham hjælp. Derfor 

måtte man også undskylde Valens, om han med al mulig forsigtighed forsvarede sit liv, som troløse forrædere søgte at 

berøve ham. Men det kan ikke tilgives, at han i despotisk overmod, efter én og den samme ret og uden at tage noget 

hensyn til fortjenester, fuld af had og ondskab forfulgte både skyldige og uskyldige; ja, endnu medens man i retten var i tvivl 

om, hvor vidt man virkelig havde med en forbrydelse at gøre, var kejseren på det rene med, hvorledes den skulle straffes, 

ligesom også mange fik deres dødsdom at vide, før de erfarede noget om, hvad man havde dem mistænkt for. Denne hans 

hårdnakkede bestemthed blev end ydermere ægget af hans egen og de daværende hoffolks havesyge. Disse sidste 

snappede begærlig efter enhver lejlighed til at berige sig, og ville man en sjælden gang lade menneskeligheden komme til 

sin ret, kaldte de dette vaklende svaghed; ved deres gruopvækkende smigrerier forstod de at give et menneske, der bar 

afgørelsen over liv og død på spidsen af sin tunge, den allersørgeligste sindsretning og stormede som en rivende hvirvelvind 

afsted for så hurtig som muligt at ødelægge de rigeste huse fra grunden af. Enhver rænkesmed fik nemlig adgang og åbent 

øre hos kejseren, der til al ulykke led under to fejl, for det første, at han netop da kom i den mest rasende forbitrelse, når 

han skulle have skammet sig over sin vrede, for det andet, at han anså det for under en fyrstes værdighed at komme 

tilbunds i en sag, han med en privatmands lethed havde erfaret ved hemmeligt øretuderi, og således tog han det uden 

videre for sandt og afgjort. Følgen var, at en mængde uskyldige mennesker under skin af at få deres straf formildet blev 

jagede fra hus og hjem og drevet i landflygtighed; deres formue blev inddraget i statskassen, således at kejseren tilegnede 

sig en del af den til egen fordel, hvoraf følgen var, at de domfældte nedsank i den skrækkeligste fattigdom og måtte leve af 

at betle; men dette er en skæbne, hvorom den gamle, vise digter Teognis (lyrisk digter i slutningen af det 6te årh. f. Kr.) med 

rette giver det råd, at er man bange for, at den skal blive ens lod, gør man rettest i at styrte sig i havet. Og selv om disse 

straffe var retfærdige, så blev de dog således overdrevne, at de ikke kunne andet end vække forbitrelse. Således bekræfter 

sig også her sandheden af den påstand, at ingen dom er grusommere end den, der har skin af skånsomhed, men i 

virkeligheden er alt for streng. 

Efter at altså de høje embedsmænd, hvem undersøgelserne i denne sag var overdragne, var trådt sammen med den 

prætoriske præfekt i spidsen, blev pinebænkene udspændte og blylodderne med samt tovene og svøberne taget frem. Og 

nu genlød alt af skrækkelige jammerskrig, og midt under lænkernes klirren råbte håndlangerne for dette sørgelige hverv til 

hinanden: «Hold ham! Luk til! Klem sammen! Dæk ham til!» Jeg har imidlertid set så mange efter slige pinlige straffe føres 



til døden, at det hele nu står for mig som i en tåge; siden jeg derfor ikke fuldstændig kan mindes alle begivenhederne i deres 

sammenhæng, vil jeg nøje mig med i korthed at skildre det, jeg endnu kan huske. 

Den første, der blev kaldt ind, var Pergamius, der som før sagt var blevet beskyldt af Palladius for at have villet udforske 

fremtiden ved forbryderske besværgelser. Man havde begyndt med at forelægge ham nogle mindre vigtige spørgsmål, da 

han pludselig, medens dommerne betænkte sig på, hvad de skulle spørge om først og hvad sidst, var fræk nok til at give sin 

rappe og ondskabsfulde tunge frit løb og uden ende rystede ud af ærmet navnene på tusinder af mennesker, som han 

påstod var hans medskyldige; det manglede blot, at han skulle have forlangt, at man måtte hente de groveste forbrydere fra 

den yderste ende af Atlas. Imidlertid overdrev han alt for groft og blev dømt til døden. Efter ham blev en mængde andre i 

skarevis henrettede, og så kom til sidst turen til Teodorus selv; i hans sag opbød man sådanne anstrengelser, at man skulle 

tro, det var en sejr i de olympiske lege det gjaldt. Samme dag hændte det sig også blandt mange andre sørgelige 

begivenheder, at Salia, der for kort tid siden havde været skatmester i Trakien (der to slags skatmestre; nogle var ved 

hoffet, hvor de havde opsyn med kejserens kostbarheder, andre omkring i provinserne, hvor de fornemmelig sørgede for 

hærens beklædning), netop som han skulle føres ud af fængslet til forhør og stak foden i sin sko, blev så overvældet af den 

frygtelige fare, der så pludselig havde styrtet sammen over ham, at han opgav sin ånd mellem deres hænder, der holdt ham 

fast. 

Domstolen var ganske vist ordentlig sammensat, og forhørsdommerne kunne beråbe sig på lovens forskrifter; men da det 

kun var efter herskerens vilje, de udtalte deres kendelse i sagerne, havde der udbredt sig en almindelig skræk. Thi kejseren 

var fuldstændig afveget fra retfærdighedens vej og havde nu vundet langt større erfaring i den kunst at gøre skade; han 

havde derfor nået til den yderste grad af raseri og var som et af de vilde dyr, der bruges ved kamplegene, når det ser, at et 

menneske, som bringes hen til dets bur, slipper bort fra dets klør. 

Nu blev Patricius og Hilarius førte ind og fik befaling til at fremstille hele sagen i dens sammenhæng. I begyndelsen afveg 

deres forklaringer fra hinanden; men da man lagde dem på pinebænken og tillige stillede for dem den trefod, de havde 

benyttet sig af, kom de således i knibe, at de gav en nøjagtig fremstilling af sagen fra først til sidst. Først talte Hilarius: «Det 

er sandt, højærværdige dommere», sagde han, «vi har efter den delfiske trefods mønster i en ulykkelig stund forfærdiget af 

laurbærgrene denne skæbnesvangre trefod, som I her ser, har med iagttagelse af alle regler og efter mange og langvarige 

indledninger indviet den ved hemmelige besværgelsesformler og så endelig taget den i brug. Måden at anvende den på har 

altid, når man har villet udforske fremtidens hemmeligheder, været følgende. Den blev stillet midt i huset, som først overalt 

var blevet renset med arabisk røgelse, og ovenpå den blev sat en helt rund skål, forfærdiget af forskellige metalstoffer. 

Rundt skålens yderste rand var de fire og tyve bogstaver kunstfærdigt indhugne, nøjagtig i samme afstand fra hinanden. 

Klædt i linnede klæder og ligeledes med linnedsko på fødderne, med et bind om hovedet og med nogle grene af det hellige 

træ (lauren, indviet til Apollo) i hånden, anråbte først offerpræsten i formler, der var dannede til dette brug, den guddom 

(Apolio), fra hvem sandsagnene kommer, og stillede sig derpå i bevidsthed om, hvad de hellige skikke krævede, over 

trefoden, idet han svang frem og tilbage en med hemmelighedsfulde formler indviet ring, der hang i en meget fin lintråd. 

Når nu denne ring, der svinger i bestemt afmålte mellemrum, slår imod et af bogstaverne og standser ved dette, så danner 

der sig efterhånden et seksfodet vers, der giver svar på spørgsmålet, som er gjort, og har sit fuldstændige antal stavelser og 

versefødder, sådan som de vers er, man læser den pytiske gud (Apollo i Delfi) har talt i eller brankidernes orakelsvar har 

været affattede i. ((Brankiderne var efterkommerne af Brankos, Apollons yndling, der forestod oraklet i Brankidæ, senere 

kaldet Didyma, ved Milet i Lilleasien). Vi ønskede ved denne lejlighed at få at vide, hvem der skulle være den nuværende 

kejsers efterfølger; efter hvad man sagde, skulle det være en i alle måder fortræffelig mand. Da nu ringen ved sine udslag 

dannede de to stavelser te-o og tillige gav det sidste bogstav, råbte en af de tilstedeværende, at den, skæbnen pegede på, 

ingen anden kunne være end Teodorus. Vi undersøgte da ikke sagen videre; thi vi anså det for afgjort, at dét var manden, vi 

søgte». (Det kunne imidlertid også være Teodosius. Det er ikke underligt, at dette sammentræf satte hele tiden i 

forbavselse). 

Efter at han så klart og tydelig havde udviklet hele sagens sammenhæng for dommerne, føjede han godmodig til, at 

Teodorus ikke vidste noget om det hele. Derpå blev der stillet det spørgsmål til dem, om de ikke også ved de 



spådomskunster, de havde drevet, havde erfaret noget om den skæbne, som nu havde ramt dem. De svarede med at 

anføre disse siden så navnkundige vers, hvori der klart udtaltes, at dette forsøg på at udgranske ting, som lå for højt for den 

menneskelige viden, rigtignok snart ville blive til fordærvelse for dem selv, men dog var også hævngudinderne, fnysende 

efter mord og brand, i hælene på kejseren selv og hans forhørsdommere. Af disse vers kan det være nok at anføre de tre 

sidste linjer: ”Ej uden hævn skal du lade dit liv; den blodige svøbe - Skal med vrede i hu Tisifone over dem svinge - Når på 

Mimas’s sletter kampen raser med vælde”. (Tisifone: en af furierne, hævngudinderne)  

Da de havde oplæst dette, blev de grusomt pinte og derpå livløse bragte til side. For nu at få den tilsigtede forbrydelse bragt 

så klart som muligt for dagen, blev en stor skare ansete mænd ført ind for retten, allesammen mænd i de højeste 

embedsstillinger; men ingen af dem tænkte på andet end at redde sig selv og skyde fordærvelsen fra sig over på en anden. 

Da fik til sidst med dommernes tilladelse Teodorus ordet. Først havde han intet andet at fremføre end trælleagtige bønner 

om nåde, men da han derpå blev tvunget til at gå nærmere ind på sagen, erklærede han, at da han af Evserius havde fået 

underretning om sagen, havde han flere gange tænkt på at melde den til kejseren, men var blevet hindret af Evserius, der 

havde forestillet ham, at det ikke var ved ulovlig at stræbe efter at vinde magten, men ved den uafvendelige skæbnes egen 

styrelse, at det, man håbede på, af sig selv ville komme. Den samme tilståelse aflagde også Evserius under pinligt forhør; 

men Teodorus’s skyldighed godtgjordes alligevel ved et brev fuldt af dunkle omsvøb fra ham til Hilarius, hvoraf det fremgik, 

at han allerede troede fast på spådommen og ikke nærede nogen betænkelighed ved sagen selv, men kun ønskede at få 

vide tidspunktet, når hans ønske skulle gå i opfyldelse. 

Dermed sluttede undersøgelsen over disse, og de blev førte bort. Turen kom nu til Evtropius, som dengang beklædte 

værdigheden som prokonsul i Asien; han var nu blevet indstævnet for retten som mistænkt for at være medvider i 

sammensværgelsen. Han blev imidlertid frikendt, hvortil det især bidrog, at filosoffen Pasifilus, der måtte udholde en 

grusom pinsel for ved et løgnagtigt udsagn at styrte Evtropius i ulykke, ikke lod sin stærke sjæl bringe ud af fatning. Til dem 

sluttede sig filosoffen Simouides, der vistnok endnu var en ung mand, men den alvorligste, vor tid har haft at fremvise. Man 

havde beskyldt ham for, at han ved Fidustius havde fået underretning om sagen; da han nu så, at det var ikke efter 

sandheden, man gik frem i denne sag, men efter en eneste mands vink, erklærede han, at han havde vidst om spådommen, 

men af grundsætning fortiet den hemmelighed, der var blevet ham betroet. 

Efter at dette strenge forhør var blevet afsluttet, stadfæstede kejseren den afgørelse, hvortil forhørsdommerne var 

kommet, og bød med et eneste pennestrøg, at allesammen skulle henrettes. I overværelse af en utallig menneskemængde, 

der ikke kunne se på dette gruelige syn uden gysen, og som bestormede himlen med klager - thi den enkeltes lidelser 

betragtede man som alles i fællesskab - blev alle de dømte førte til døden og ynkelig kvalte; den eneste undtagelse var 

Simonides, som den forbitrede ophavsmand til dommen i sit raseri over hans standhaftige mod havde dømt til at dø i 

flammerne. Men Simonides betragtede kun døden som en flugt fra livets grusomme tyranni, ad de menneskelige forholds 

pludselige vekslen og lod sig rolig brænde. Det var med ham som med den navnkundige filosof Peregrinus, med tilnavnet 

Protevs (Note 214), der havde besluttet sig til at forlade verden, og da de olympiske lege som hvert femte år indtraf, i hele 

Grækenlands påsyn besteg bålet, som han selv havde rejst, og fortæredes af flammerne. Også i de følgende dage fik 

bødlerne nok at gøre med en mængde mennesker af næsten alle stænder, hvis navne det vil blive for besværligt at opregne, 

og som nu blev ofret for bagvaskelsen. Først knækkedes deres halse ved pinebænken, bly og svøber, og derpå blev mange 

af dem henrettede, uden at de fik et eneste øjebliks pusterum, endnu medens man rådslog om de i det hele skulle straffes; 

det hele så ud som et dyreslagteri. 

Derpå blev utallige skrifter og hele dynger af bogruller bragte sammen og brændte for dommernes øjne; det var 

allesammen efter foregivende bøger med forbudt indhold, som man havde opstøvet i forskellige huse, og nu brugte man 

dem for at besmykke de hadefulde henrettelser, uagtet de fleste i virkeligheden kun var af videnskabeligt indhold eller 

behandlede retsspørgsmål. (med videnskabeligt indhold menes her ”hedensk filosofi”. Valens benyttede denne lejlighed til 

at tilføje hedenskabet et knæk, som det ikke overvandt igen). 



Ikke længe efter blev filosoffen Maksimus, der havde et stort navn som lærd, og af hvis indholdsrige samtaler kejser Julianus 

havde øst sine omfattende kundskaber, ligeledes anklaget for at have været vidende om de førnævnte orakelvers. Han 

tilstod også, at så var tilfældet, men hans hele standpunkt i livet havde forbudt ham at røbe en hemmelighed; imidlertid 

havde han frivillig forudsagt, at disse, som således granskede fremtiden, ville komme til at bøde for det med livet. Han blev 

ført til sin fædrenestad Efesus og der henrettet; således kom han i sit dødsøjeblik til den erfaring, at af alle forbrydelser er 

der dog ingen værre end en dommers uretfærdighed. Også Diogenes blev indviklet i disse snarer af skændig falskhed; han 

var en mand af ædel slægt, fremragende ved sin ånd, sin veltalenhed for skranken og sit vindende væsen; for kort tid siden 

havde han været landshøvding i Bitynien, men nu blev han henrettet, og dét blot for at man kunne få lejlighed til at plyndre 

hans store formue. Ja, selv Alypius, førhen vicelandshøvding i Britannien, denne milde og elskværdige mand, som nu havde 

trukket sig tilbage i et roligt privatliv, fik at føle, at også et sådant liv kunne uretfærdigheden strække sine hænder ud imod, 

og blev draget ind i den største elendighed. Han blev anklaget for giftblanderi og indstævnet for retten sammen med sin 

håbefulde unge søn Hierokles. Den eneste anklager, som trådte op mod ham, var en mand af lav stand ved navn Diogenes, 

og mod denne måtte man ovenikøbet anvende alle slags pinsler for at presse nogle ord ud af ham, som var kejseren eller 

rettere sagt den, som stod bag anklagen, tilpas. Til sidst kunne hans lemmer ikke længere holde pinslerne ud, og han blev så 

levende brændt; derpå blev Alypius selv dømt til at have sine ejendele forbrudte og gå i landflygtighed; hans søn var 

allerede på vejen til en ynkelig død, men blev frelst ved et lykkeligt tilfælde og gengivet sin fader. (folket stimlede sammen 

om kejserens slot og bad om nåde for ham, hvilket frelste ham). 

2. Hele denne tid igennem havde altså Palladius, der som ovenfor fortalt var blevet fængslet af Fortunatianus og havde 

været ophavsmanden til alle disse ulykker, dynget lidelse på lidelse og udbredt jammer og tårer overalt; allerede hans lave 

byrd satte ham istand til at udføre hvad skulle være. Han havde nemlig fået fuldmagt til uden forskel på stand og stilling at 

nævne hvem han ønskede som skyldige i at drive hemmelige kunster; som en jæger, der forstår at finde vildtets mest 

skjulte spor, indespærrede han en mængde mennesker indenfor sine fordærvelige garn; nogle skulle have plettet sig med 

troldomskunster, andre skulle være medvidere i planer om at styrte kejseren. Og for at ikke engang hustruer skulle få tid til 

at græde over deres mænds ulykker, blev der øjeblikkelig udsendt folk, som skulle forsegle husene, og medens de optog 

fortegnelse over det indbo, der var bestemt til at inddrages, skulle underskyde sluddervorne trylleformler eller 

kærlighedsrecepter, indrettede på at styrte uskyldige folk i fordærvelse; når så disse papirer var blevet oplæste for en 

domstol, hvor hverken lov eller religion eller billighedsfølelse skilte sandhed fra løgn, blev ofrene, uden at få lov til at 

forsvare sig, berøvede deres formue, og skønt man ikke kunne overbevise dem om nogen brøde, uden forskel på gamle og 

unge pinte man så længe, til de mistede deres lemmers brug, hvorpå de på bærestole førtes til døden. Følgen heraf var, at i 

de østerlandske provinser brændte alle og enhver hele deres bogsamling af frygt for at lide en lignende skæbne; sådan en 

skræk havde bredt sig ud blandt alle. Kort sagt, vi stolprede dengang allesammen omkring som i et kimmerisk mørke 

(kimmerierne er et folk hos Homer yderst mod vesten, til hvem solens stråler aldrig trænger) med en angst som den, 

Dionysius’s gæster på Sicilien følte, når de blev gjorte til gode med retter, værre end den værste hunger, og med 

forfærdelse så de sværd, der fra taget i de stuer, hvor de lå tilbords, svævede over deres isse, ophængte i et hestehår. 

Ved denne lejlighed blev også Bassianus, en mand af fornem byrd og notar af første grad ved hæren, anklaget for at have 

forespurgt sig hos sandsigere om kejserens efterfølger. Han forsikrede, at han kun havde forhørt sig om det barns køn, som 

hans hustru ventede, men undgik alligevel kun døden ved deres slægtningers ivrige bestræbelser; imidlertid mistede han sin 

store formue. 

Endnu lød braget af den ødelæggelse, der lagde så mange stolte huse i ruiner, da Heliodorus, der sammen med Palladius 

havde været den djævelske anstifter af alle disse ulykker, denne matematiker (tidligere er han kaldt spåmand), der efter 

hvad folk sagde, var blevet vundet ved hemmelige underhandlinger, udgåede fra hoffet, udstrakte sin dødbringende bråd, 

efter at man ved alskens lokkende gunstbevisninger havde søgt at få ud af ham alt, hvad han vidste eller kunne finde på. 

Man satte med stor iver de mest udsøgte spiser for ham, skød sammen en mængde penge til gaver for hans friller, og 

således gik han da nu omkring og rettede sit ulykkevarslende blik til alle sider, en rædsel for alle og enhver. Han var så 

meget frækkere i sit overmod, som han i egenskab af kammerherre altid havde uhindret adgang til hoffets kvindeværelser, 



hvor han opførte sig lige så frit, som han selv ønskede, og med velbehag fortalte om landsfaderens forordninger, som for så 

mange mennesker skulle blive en kilde til sorg. Gennem ham, i hans egenskab af offentlig sagfører fik også Valens anvisning 

om, hvad han skulle sætte i spidsen af sine taler for at nå sit mål så meget sikrere, og hvilke talefigurer han skulle bruge for 

at give sine glimrende perioder eftertryk. 

Det ville imidlertid blive for vidtløftigt at opregne alt, kvad denne bøddelknægt smedede sammen; jeg får derfor nøje mig 

med at fortælle om, med hvilken himmelråbende frækhed han angreb selve de mest fremragende medlemmer af 

adelskabet. Han var, som sagt, umådelig stolt af sine hemmelige underhandlinger med hoffets folk, og hans egen lavhed var 

desuden så stor, at han lod sig købe til enhver udåd; derfor kunne han også anklage det ædle konsulpar, de to kødelige 

brødre Evsebius og Hypatius (de havde været konsuler i 359), den afdøde kejser Konstantius’s svogre, for at eftertragte 

kejserværdigheden og fortælle om dem, at de allerede havde sat planer og forholdsregler igang for at bemægtige sig 

regeringen; de skulle have gjort en rejse, som imidlertid var den rene, skære opdigtelse, og på den skulle Evsebius have 

skaffet sig en kejserlig klædning. Disse udgydelser blev med begærlighed grebet af en så grusom og tyrannisk hersker som 

Valens, der aldrig skulle haft lov til noget, siden han kunne tro, han havde lov til alt, selv det mest uretfærdige. Øjeblikkelig 

lod han fra rigets fjerneste egne hente alle, som den fra loven løste anklager i følelsen af sin fuldstændige sikkerhed 

erklærede det nødvendigt at fængsle; derpå anordnede han en retslig undersøgelse. Men uagtet man med de mest 

indviklede tvangsforholdsregler i lang tid gik retfærdigheden ind på livet og den ryggesløse slyngel holdt fast ved hele sit 

væv af løgnagtige påstande, kunne dog ikke de sværeste pinsler udpresse en eneste tilståelse; til sidst måtte man komme til 

den overbevisning, at disse ansete mænd var aldeles fremmede for den slags planer. Men ikke desto mindre blev dog 

bagvaskeren holdt i lige så høj ære som før, medens de anklagede blev dømte i landflygtighed og pengestraffe. Kort efter 

blev de dog tilbagekaldte, fik for en del erstatning og blev genindsatte i den fulde besiddelse af deres værdigheder og deres 

ære. 

Alligevel gik man ikke efter disse beklagelige begivenheder frem med mere tilbageholdenhed eller undseelse; den 

overmægtige voldshersker betænkte ikke, at for mænd med ædle grundsætninger sømmer det sig ikke at lade sig rive hen 

til frivillige krænkelser af retten, selvom det kun er for at gøre sine fjender skade; intet er så ubilligt som at forene 

grusomhed med herskerstolthed. Imidlertid døde Heliodorus, man ved ikke, om det var en naturlig eller voldsom død, og da 

så hans lig blev båret ud af bæremændene - ja, jeg ville helst slippe for at nævne det, gid det kun ikke var så, at sagen talte 

for sig selv - da fik flere ansete mænd, hvoriblandt også de to konsulariske brødre, befaling til i sørgeklæder at gå foran 

ligbåren. Ved denne lejlighed viste sig klart, hvor langt dog rigets hersker var kommet i sin afsindige forvorpenhed; thi 

uagtet man bad ham dog ikke at lade det komme til en så uoprettelig ulykke, vedblev han at være aldeles ubøjelig, så man 

skulle tro, han havde lukket sine øre med voks, som om han skulle forbi Sirenernes klipper. Endelig gav han dog forsåvidt 

efter for de vedholdende bønner, at de med blottet hoved og til fods, nogle også med foldede hænder, måtte følge efter 

mordbrænderens usalige ligtog lige til graven. Jeg kan endnu gyse ved at tænke på, hvorledes man dengang, medens alle 

offentlige forretninger hvilte, måtte se denne ydmygelse komme over alle disse fremragende mænd, hvoraf de fleste var 

konsularer (Note 215), som engang havde båret embedsstav og purpurkappe, hvis navne engang havde været forkyndte for 

den hele verden i de årlige fortegnelser. Blandt dem alle måtte man især lægge mærke til vor ven Hypatius, denne mand, 

der fra ungdommen af havde anbefalet sig ved ædle egenskaber, havde en rolig og rolig karakter, en sindig ærekærhed, der 

aldrig veg en hårsbred ud fra den vej, disse hans egenskaber måtte bringe ham til at følge, denne mand, der forherligede 

sine forfædres berømmelse, og som selv indlagde sig ære hos eftertiden ved de mindeværdige gerninger, han øvede i sine 

to præfekturer (først i Rom i 379 og siden prætorisk præfekt i 382). 

På denne tid føjede også Valens en ny fortjeneste til sine forrige. Ellers plejede han at optræde med sådan grusom 

strenghed mod andre, at han ærgrede sig over, at hans strenghed måtte høre op med døden. Men nu var i de samme dage 

tribunen Pollentianus, en yderst ondskabsfuld mand, blevet overbevist om og havde også selv tilstået det, at han havde 

været forvorpen nok til at opskære en levende kvindes bug og tage hendes umodne foster ud for at besværge de 

underjordiske ånder og gøre dem spørgsmål om rimeligheden af et forestående tronskifte. Og ham lod Valens af hensyn til 



det fortrolige venskab, hvori han stod til ham, under alle stænders knurren slippe ustraffet bort, ja så at han ikke blot skulle 

blive i live, men også beholde sin misundelsesværdige formue og sin stilling i hæren ubeskåret. 

O du herlige visdom, du himmelske gave, der er falden i de lykkeliges lod, du, som så ofte har forædlet selv fejlfulde 

naturer! Hvor megen ulykke du dog kunne have forebygget i disse mørke tider, hvis Valens havde været villig til at lade sig 

belære af dig om, at, som de vise forklarer det, er regering intet andet end omsorg for andres lykke, at det er en god 

herskers pligt at indskrænke brugen af sin myndighed, stå imod begærlighed efter alle mulige ting og imod uforsonlig vrede, 

og vide, som diktatoren Cæsar sagde, at mindet om tidligere grusomhed er en dårlig støtte for alderdommen (denne ytring 

af Cæsar er ellers ubekendt); når man derfor skal fælde dom over et menneskes liv og ånde, som er en del af tilværelsen og 

udfylder rækken af levende skabninger, må man betænke sig længe og vel og ikke lade sig rive hen af overilet lidenskab der, 

hvor det, som engang gøres, er uigenkaldeligt. Herpå kan der anføres et meget bekendt eksempel fra oldtiden. En kvinde i 

Smyrna tilstod for Asiens landshøvding Dolabella (Note 216), at hun havde dræbt sin egen søn og mand med gift, fordi hun 

havde erfaret, at de havde dræbt hendes søn af første ægteskab. Hun blev indstævnet til at møde ved en senere termin, 

men da rådet, som sagen efter skik og brug var overdraget til, ikke kunne blive enigt med sig selv om, hvorvidt man turde 

gøre forskel på hævn og forbrydelse, blev hun sendt over til areopagiterne, disse strenge dommere i Atenen, hvis 

retfærdighed endog skal have udjævnet stridigheder mellem guderne. Da areopagiterne havde sat sig ind i sagen, bød de 

kvinden og hendes anklager at komme igen om hundrede år; på denne måde slap de for at frikende giftblandersken og 

tillige for at straffe den, der havde hævnet deres nære slægtnings død. Således kommer man aldrig for sent med det, som er 

det sidste af alt. 

Efter disse mange forskellige uretfærdigheder, som før er nævnt, og alle de skændselsmærker, som fribårne mænd, der 

havde sluppet fra det med livet, bar på deres legemer, blev dog retfærdighedens aldrig hvilende øje, det, der evig dømmer 

og straffer alle ting, bestandig årvågent og opmærksomt, thi de myrdedes sidste forbandelser, så velbegrundede som de 

var, rørte den evige guddom og tændte Bellonas fakler; således gik det orakelsvar i opfyldelse, som lød på, at intet skulle 

hengå ustraffet. 

Medens de ovenfor skildrede begivenheder i Antiokia under Parterkrigens midlertidige ophør udbredte lidelser i det indre, 

drog furiernes gruelige skare efter mange slags utilhyllede forbrydelser bort fra denne by og lagde sig over hele Asiens 

nakke. Dette gik således for sig. En mand af lav og ubekendt byrd fra Tridentum (Trient) ved navn Festinus vandt 

Maksiminus’s (var prætorisk præfekt) kærlighed i så høj en grad, som om han havde været hans kødelige broder; han gjorde 

ham til sin daglige omgangsfælle og deltager i sine forretninger, og således gik det for sig, at han efter skæbnens 

bestemmelse til sidst kom til østerlandene. I sin forvaltning af Syrien og sin stilling som kejserlig håndskriver efterlod han sig 

mange gode og prisværdige vidnesbyrd om mildhed, og da han siden med prokonsularisk værdighed havde tiltrådt embedet 

som landshøvding over Asien, sejlede han for rolig bør, som man siger, til berømmelsens havn. Når han hørte om, hvorledes 

Maksiminus var til fordærvelse for alle de mest retskafne mænd, så udtalte han sig gentagne gange misbilligende om hans 

handlemåde som farlig og uædel. Men da han erfarede, at manden var nået til præfekturet uden nogen fortjeneste fra sin 

side, kun anbefalet af de mange skændige mord, han havde begået, opæggedes også han til at håbe på at opnå det samme 

ved at bruge en lignende fremgangsmåde, og som en skuespiller skiftede han nu pludselig rolle og optrådte med et 

spejdende og stirrende blik med det ivrige forsæt at gøre skade og med den indbildning, at præfekturet ville komme næste 

dag, når blot også han selv vanærede sig ved at straffe uskyldige mennesker. Uagtet han begik mange handlinger, som man 

med det mildest mulige ord må kalde meget strenge, så får det her være nok at anføre nogle få, som er bekendte og 

almindelig udbredte, og som aldeles var lagte efter mønster af det, der foregik i Rom; thi gode og slette handlinger bliver, 

hvor de end forefalder, dog bestandig det, de er, om der også kan være en gradsforskel mellem dem. En filosof ved navn 

Køranius, en mand af ikke ringe fortjeneste, lod han med stor umenneskelighed pine og henrette ene og alene af den grund, 

at han i et fortroligt brev til sin hustru havde tilføjet på græsk de ord: «Mærk dig nu dette og læg en krans om din hals» - et 

ordsprogeligt udtryk, som man bruger, når man har hørt, at der er noget vigtigt på færde, som man vil meddele en anden. 

En enfoldig gammel kone, som plejede at helbrede feber med en uskyldig trylleformel, lod han henrette som forbryderske, 

efter at hun med hans eget vidende havde været kaldt til hans datter og havde helbredt hende. I en anset købstadborgers 



papirer, som man på embedsvegne lod undersøge, fandt man også en vis Valens’s nativitet. Manden gjorde indsigelse mod 

enhver brug, man ville gøre af det til hans skade, og da man spurgte ham, hvorledes han kunne fordriste sig til at stille 

kejserens nativitet, forpligtede han sig til at føre fuldstændigt bevis for, at det hele angik en forlængst afdød broder af ham 

ved navn Valens. Men man oppebiede ikke dette bevis på hans uskyldighed; han blev henrettet med sønderflængede sider. 

I et bad så man en ung mand, som med alle sine ti fingre skiftevis rørte ved marmoret og sit bryst og samtidig opregnede de 

syv [græske] selvlyde, da han troede, at dette skulle hjælpe for ondt i maven; han blev slæbt for retten, lagt på pinebænken 

og derpå henrettet med sværdet. 

3. Jeg vender mig nu med min pen til Gallien, om jeg end derved afbryder begivenhedernes sammenhængende række. Der 

finder jeg da Maksiminus i sin nye værdighed som præfekt midt under en mængde forskellige blodige optrin. Han var nu i 

besiddelse af en vidt udstrakt magt og havde på den alleruheldigste måde lejlighed til at opægge kejseren, der forenede en 

utålelig løshed i grundsætninger med sin høje værdighed. Den, som da altså overtænker, hvad vi har sagt, vil lettelig kunne 

slutte sig til det, som jeg går forbi, og er han en fornuftig mand, vil han tilgive os, om vi ikke anfører alt det, som planmæssig 

nederdrægtighed kunne begå ved at gøre en livsforbrydelse ud af enhver ubetydelig forseelse. Thi Valentinianus var 

allerede af naturen tilbøjelig til grusomhed, og desuden tiltog med årene hos ham den slags hårdhed, som altid stiller sig så 

fjendtlig i vejen for et bedre overlæg; og da så ovenikøbet Maksiminus nu var kommet og ingen advarede ham eller holdt 

ham tilbage, lod han sig rive hen fra den ene grumme handling til den anden, som drevet af stormvind og frådende bølger, i 

den grad, at han ofte, når han blev vred, skiftede stemme og mine, gang og i farve. Herpå er der mange pålidelige beviser, 

hvoraf det; vil være tilstrækkeligt at nævne nogle få. 

En allerede voksen yngling af dem, man kalder pædagogianerne (Note 217), havde på en jagt fået sig anvist deres post med 

en spartansk hund, men havde sluppet den løs før den bestemte tid og søgt at slippe bort fra dens angreb og bid; til straf 

herfor blev han pryglet ihjel og begravet samme i dag. Forstanderen for en våbenfabrik, som overrakte ham et udmærket 

arbejdet brystharnisk og ventede sig en belønning derfor, lod han henrette, fordi det havde noget mindre vægt, end 

manden havde forsikret. En kristen presbyter fra Epirus [lod han henrette, fordi han havde skjult hos sig] den 

forhenværende prokonsul [i Afrika] Oktavianus; ophavsmanden til anklagen fik også først sent tilladelse til at vende tilbage 

til sit hjem. En staldbetjent (staldbetjente sendtes til provinserne for at opkøbe heste til kejserens stald eller til hæren) ved 

navn Konstantianus var blevet sendt til Sardinien for at tage imod nogle militærheste der, men havde dristet sig til at 

ombytte nogle af dem; han blev da på kejserens bud stenet til døde. En dengang yndet væddeløbskusk ved navn Atanasius 

havde ved den letsindighed, der er så ejendommelig for hans stand, pådraget sig kejserens mistanke i den grad, at denne 

havde truet med at lade ham levende brænde, hvis han pådrog sig flere beskyldninger; kort efter blev han anklaget for at 

have drevet på giftblanderi og dømt til bålet, uden for sin fornøjelige kunsts skyld at opnå nogen benådning. Afrikanus, en 

virksom sagfører i Rom, havde fået en provins at styre og ønskede nu at overflyttes til en anden; hærføreren for rytteriet 

Teodosius understøttede hans ansøgning, men fik det plumpe svar af den taknemlige kejser: «Gå, hærfører, og gør en 

forandring med hans hoved, siden han vil have en forandring med sin provins.» På dette ord mistede den veltalende mand 

sit liv, kun fordi han som så mange andre stræbte at svinge sig op. Klaudius og Sallustius, som begge var stegne til tribuner i 

Jovianernes legion, blev anklagede af et menneske, som allerede ved sin lave byrd fortjente ringeagt, fordi de, dengang 

Prokopius stræbte efter herredømmet, havde sagt nogle venlige ord til hans forsvar. Da gentagne pinlige undersøgelser ikke 

førte til noget, bød kejseren hærførerne for rytteriet, der stod i spidsen for forhørene, at de skulle jage Klaudius i 

landflygtighed og dømme Saliustius til døden, idet han lovede, at han skulle benåde ham på vejen til skafottet. Hans 

befaling blev også udført, men ikke slap Sallustius fra døden, og ikke blev Klaudius befriet fra sin sørgelige landflygtighed før 

efter Valentianus’s død (her er hul i teksten) uagtet de gentagne gange blev pinte. Pinlige undersøgelser fulgte lige i hælene 

på hinanden, nogle døde som følge af den alt for voldsomme tortur, men alligevel fandt man ikke spor af de forbrydelser, 

de var anklagede for. Selv de drabanter, som i denne sag blev anvendte til at fængsle de mistænkte, blev mod sædvane 

pryglede med stokke. 

Jeg gyser ved at skulle opregne alt dette, og tillige er jeg bange for, det skal få udseendet af, at jeg med flid kun opholder 

mig ved en fyrstes fejl, der dog ellers besad mange gode egenskaber. Dét er det dog ikke rimeligt at forbigå eller tie stille 



med, at han havde to hunbjørne, nogle rasende bæster, der tørstede efter menneskeblod, den gyldne Mika og Innocentia, 

som de kaldtes. Dem sørgede han så omhyggelig for, at han havde deres bure ved siden af sit sovekammer, og gav dem 

pålidelige vogtere, som nøje måtte passe på, at dyrenes fordærvelige vildhed ikke på nogen måde kom til at tabe sig. 

Innocentia lod han til sidst, efter at han havde set mange af dens sønderrevne ofre blive båret til graven, til løn for disse 

dens fortjenester i god behold jage ud i skovene igen (her er nogle forvanskede linier). 

4. Dette er helt pålidelige vidnesbyrd om hans karakter og grusomme tænkemåde. Men at han nogensinde lod det mangle 

på virksomhed, når det drejede sig om statens vel, det vil ikke selv hans mest bestemte modstander kunne bebrejde ham, 

når han tænker på, at det dog vistnok må være en større fortjeneste ved hærens hjælp at holde sig barbarerne fra livet end 

at slå dem i kamp. Og når….(de manglende ord har rimeligvis drejet sig om hans grænsefæstninger)…. gav .... og fik man fra 

vagttårnene øje på en fjende, som nærmede sig, så blev han skudt ned. 

Blandt de mange andre tanker, som optog ham, var det dog fornemmelig det, der lå ham på hjerte, om han kunne få kong 

Makrianus (Note 218), der under de mange vekslende planer, der var udkastede mod ham, kun havde øget sin magt og nu 

med forynget kraft begyndte at rejse sig mod vore, med vold eller list levende i sin magt, som Julianus engang havde fået 

Vadomarius. Efter at have truffet foranstaltninger hertil således, som tiden og omstændighederne krævede det, og erfaret 

af overløbernes angivelser, hvor man kunne få bemægtiget sig kongen, uden at han havde anelse om noget sådant, slog han 

så stilfærdig som muligt for ikke at blive forstyrret i sit arbejde en skibsbro over Rhinen. I forvejen rykkede høvedsmanden 

for fodfolket, Severus, henimod egnen om de Mattiakiske Kilder, men så kom han til at tænke på, at det dog kun var et ringe 

tal soldater, han havde; derved betoges han af skræk, og i sin frygt for, at han uden at kunne gøre modstand skulle blive 

overvældet af et masseangreb fra fjendernes side, blev han stående stille. Her traf han tilfældigvis på nogle kejserlige 

husdrabanter, som førte med sig trælle, de ville sælge; han havde en mistanke om, at de ilsomt ville løbe deres vej og melde 

til fjenden, hvad de havde set; derfor tog han deres varer fra dem og lod dem alle hugge ned. Ved ankomsten af flere 

tropper fik hærførerne nyt mod, men slog dog kun lejr for en kort stund, da ingen havde hverken pakhest eller telt 

undtagen kejseren, som imidlertid heller ikke havde det bedre, end at han måtte nøje sig med et par tæpper til telt. Man 

gjorde altså en kort stund holdt på grund af nattens mørke; derpå satte toget sig igen hurtig i bevægelse og rykkede ilsomt 

fremad med vejkyndige førere i spidsen. Forrest drog en talrig skare ryttere under hærføreren Teodosius; [kejseren selv var 

til hest og var allerede kommet lige i nærheden af det sted, hvor kongen befandt sig] (Kejseren osv.: de indklamrede ord er 

satte til efter formodningen; i teksten er der et større hul). Imidlertid tilintetgjorde hans egne folks uafladelige larm den 

hele plan; thi uagtet han gentagne gange befalede dem at afholde sig fra al plyndren og brænden, kunne han dog ikke få 

dem til at adlyde. Følgen var, at kongens drabanter blev opskræmte ved ildens knitren og de mange forskellige skrig og fik 

mistanke om hvad der var gået for sig; de fik da kongen til at sætte sig op på en let vogn og skjulte ham bag en stejl 

højdestrækning med en eneste trang adgang. Således kom Valentinianus til at gå glip af denne ære hverken ved sin egen 

eller sine hærføreres forseelse, men ved soldaternes tøjlesløshed, der så ofte har bragt svære ulykker over den romerske 

stat; lige til den halvtredsindstyvende milesten lagde han fjendernes land i aske og vendte så ærgerlig tilbage til Treveri 

(Trier). Der bed han som en løve, hvem en hjort eller et rådyr er undgået, de fastende tænder sammen, og i den tanke, at de 

adspredte fjender nok ville rammes af frygt, satte han Fraomarius (en af landets stormænd) i Makrianus’s sted til konge 

over bucinobanterne, et alamannisk folk lige overfor Mogontiakum (Maniz). Men da et fornyet indfald havde lagt netop 

denne egn aldeles øde, forflyttede han ham til Britannien og satte ham med en tribuns rang over den alamanniske legion, 

som dengang udmærkede sig ved sin talrighed og sin dygtighed. Ligeledes gav han Biteridus og Hortarius, to stormænd i det 

samme folk, officersposter i hæren; af disse blev sidenhen Hortarius i en indberetning fra Germaniens befalingsmand 

Florentius anklaget for til statens skade at have indladt sig i en brevveksling med Makrianus og andre barbariske høvdinger; 

efter at sandheden var blevet aftvunget ham på pinebænken, fik han til straf sin død på bålet. 

5. Herfra [vender jeg mig igen til Afrika] (teksten er her lidt mangelfuld) og anser det for det bedste i én sammenhængende 

skildring at fortælle om alt det, som forefaldt der i den nærmest påfølgende tid; ellers ville den alsidige oversigt 

nødvendigvis komme til at lide, når jeg sammenknyttede ganske ulige, på forskellige steder indtrufne begivenheder. 



En fyrste ved navn Nubel havde en tid lang stor indflydelse blandt de numidiske stammer; han efterlod sig ved sin død flere 

sønner, dels ægte, dels frillefødte. En af disse ved navn Zammak, der var vel anskreven hos den romerske landshøvding 

Romanus, blev hemmelig dræbt af sin broder Firmus, og dette gav så anledning til tvedragt og krige. Landshøvdingen opbød 

nemlig al sin kraft for at få drabet straffet og greb til de strengeste midler for at styrte morderen i fordærvelse; efter hvad 

rygtet vedblivende påstod, omfattedes også sagen med stor iver ved hoffet, hvor Romanus’s indberetninger, der hobede en 

mængde hårde beskyldninger på Firmus, blev modtagne med venlighed og forelæste for kejseren, samtidig med at mange 

stemmer hævede sig til fordel for dem; derimod blev de modforestillinger, som Firmus gentagne gange fremførte ved sine 

venner for at redde sit liv, vistnok modtagne, men i lang tid lagt til side, idet den daværende hofmarskal Remigius, 

Romanus’s frænde og ven, forsikrede, at kejseren havde så mange vigtigere forretninger, at han umulig uden lejlighedsvis 

kunne få tid til at beskæftige sig med sådanne unødige småting. 

Da nu maureren så, at man med alle disse omsvøb ville gøre det umuligt for ham at forsvare sig, kom han i den yderste grad 

af forfærdelse. Han indså, at denne undertrykkelse af alt, hvad han forebragte, ville føre til, at han dømtes til døden og 

henrettedes som en farlig rænkesmed, og for nu at hindre dette, brød han med Romerriget og [samlede] hjælpetropper for 

at hærge [provinsen]. (de indramrede ord er indsatte efter formodning i den mangelfulde tekst) 

[For at nu ikke] denne uforsonlige fjende skulle få tid til at forøge sin magt, blev høvedsmanden for rytteriet Teodosius 

sendt afsted med en liden hjælpehær af hoffets soldater for at knuse ham - denne mand, hvis fortjenester dengang i den 

grad overstrålede alle andres, at ingen kunne tænke på at komme ham ved siden, og som af de gamle nærmest må stilles 

ved siden af en Domitius Korbulo (Note 219) og en Lusius, hvoraf den ene under Nero´s, den anden under Trajanus’s 

regering gjorde sig berømte ved flere tapre gerninger. Under lykkelige varsler drog han så altså ud fra Arelate (Arles), kom 

over havet med den flåde, han stod i spidsen for, uden at noget rygte om ham var kommet ham i forkøbet, og landede ved 

det sitifensiske Mauritaniens kyst (Setif), som indbyggerne kalder Igilgitanum (Gigeri). Der traf han tilfældigvis Romanus; 

han tiltalte ham mildt, men skændte dog lidt på ham i anledning af den frygt, han nærede, og sendte ham bort for at tage 

kommandoen over den vagtkæde, der var opstillet langs grænsen. Så snart han derpå var kommet til det cæsariensiske 

Mauritanien, sendte han Firmus’s broder Gildo og Maksimus afsted for at fængsle Vincentius, der var Romanus’s vikar og 

deltager i hans overmod og hans plyndringer. Efter at han så temmelig langsomt havde draget til sig de soldater, som var 

blevet sinkede ved den lange overfart over havet, ilede han til Sitifis og lod der Romanus med hans tjenerskab fængsle og 

tage under bevogtning af livvagten. Under sit ophold i denne by var han imidlertid stedt i megen bekymring og tvivl og 

grublede frem og tilbage på, hvor og hvorledes han skulle føre sine til sne og isvante soldater ind gennem disse af heden 

afsvedne lande og bringe en fjende til at stå stille, som pludselig viste sig snart her og snart der og mere satte deres lid til 

hemmelige overfald end til ordentlige slag. 

Da Firmus først ved usikre rygter, dernæst ved sikre angivelser havde fået efterretning om dette, følte han sig som lammet 

ved en så prøvet hærførers ankomst og søgte at opnå tilgivelse og forglemmelse af hvad der var sket ved at sende 

gesandter og breve, der påviste, at det var ikke frivillig, han havde indladt sig på dette, som han godt vidste, forbryderske 

foretagende, men kun som følge af vilkårlig og uretfærdig fremgangsmåde mod ham, hvad han erklærede sig villig til at give 

bevis for. Hærføreren læste brevene og gav ham håb om at skulle opnå fred, hvis han stillede gidsler, hvorpå han ilede 

afsted for at mønstre de legioner, som stod i Afrika, til vagtposten Pankaria, hvorhen de var indkaldte. Der hævede han ved 

en ligeså glimrende som klog tale alle til nyt mod og vendte så tilbage til Sitifis, forenede de indenlandske tropper med dem, 

han havde ført med sig, og traf derpå, umuligt som det var for ham at kunne finde sig i nogen nølen, alle foranstaltninger til 

hurtig at åbne hærtoget. Iblandt hans mange andre berømmelige gerninger var der intet, som mere virkede til al gøre ham 

elsket, end det at han ikke ville vide af, at provinsens indbyggere skulle forsyne hæren med levnedsmidler; med prisværdig 

selvtillid erklærede han, at fjendernes høst og lader skulle være de forrådskamre, vore soldater ved deres tapperhed skulle 

sikre sig. 

Efter at have ordnet dette til indbyggernes tilfredshed, rykkede han til Tubusuptum, en by ved foden af bjerget Ferratus 

(Jurjura), men ville ikke tage imod Firmus’s andet gesandtskab, fordi det ikke efter den forrige bestemmelse bragte gidsler 

med sig. Efter at han herfra med stor forsigtighed havde indsamlet alle slags efterretninger, så godt stedet og tiden tillod 



det, drog han i ilmarch mod tyndensernes og masinissensernes folkeslag, som kun var forsynede med lette våben og stod 

under anførsel af Firmus’s brødre Maskizel og Dius. Så snart man var kommet disse på alle lemmer så raske fjender under 

øje, begyndte man fra begge sider at slynge en stor mængde kastevåben mod hinanden, og derpå kom det til en yderst 

forbitret kamp, hvori man mellem de døendes og såredes suk hørte de fangne eller nedhugne barbarers jamrende klagehyl. 

Efter at kampen var endt, blev markerne rundt omkring hærgede og stukne i brand; fremfor alt rammede ulykken en 

landgård ved navn Petra, som af sin ejer Salmaces, en broder til Firmus, næsten var blevet udvidet til en hel by; den blev nu 

ødelagt fra grunden af. Opmuntret ved dette held bemægtigede sejrherren sig med beundringsværdig hurtighed byen 

Lamfoktum, som lå hos de ovenfor nævnte folkeslag; her lod han anlægge forrådskamre med overflod på levnedsmidler, for 

at han i tilfælde af mangel på livsfornødenheder, når han trængte dybere ind i landet, kunne have lejlighed til at skaffe sig 

dem fra nært hold. Medens dette gik for sig, havde Maskizel igen styrket sig ved hjælpetropper fra nabofolkene og rykkede 

påny i marken, men da han indlod sig i kamp med vore, blev han slået tilbage med stort tab og undslap for sit eget 

vedkommende kun med nød og næppe døden ved sin hests hurtighed. 

Træt af kampen efter disse to ulykkelige slag og bekymret i sit inderste hjerte sendte nu Firmus, for ikke at lade det yderste 

middel uforsøgt, kristne præster med gidsler for at bede om fred. Disse blev venligt modtaget, og da de gik ind på den 

fordring, som stilledes til dem, at forsyne hæren med levnedsmidler, kunne de bringe glædelige efterretninger med sig 

tilbage. Efter at have sendt gaver i forvejen for sig kom så maureren selv tillidsfuldt til den romerske hærfører, ridende på 

en hest, som i værste tilfælde kunne redde ham ud af nøden igen. Da han imidlertid kom i nærheden, blev han så forfærdet 

over mærkernes glans og Teodosius’s frygtindgydende åsyn, at han sprang af hesten, bøjede sig med krummet ryg næsten 

til jorden og bønfaldt under klagende selvbebrejdelser mod sin egen ubesindighed om fred og tilgivelse. Hærføreren løftede 

ham op med et kys, eftersom statens vel krævede det således, og nu leverede han, fuld af godt håb, levnedsmidler i 

tilstrækkelig mængde, lod nogle af sine slægtninge blive tilbage som gidsler og drog bort med løfte om at udlevere de 

fanger, han havde taget ved oprørets første udbrud. To dage efter tilbagegav han også, som det var blevet ham befalet, 

byen Ikosium, om hvis grundlæggere jeg før har talt om (dvs. i en af bortkomne bøger 1-13), hærmærkerne, en præstekrone 

(Note 220) og alt, hvad han ellers havde gjort til bytte. 

Herfra drog hærføreren i lange dagsmarcher til Tiposa; her indtraf der sendemænd fra Mazikerne, som havde sluttet sig til 

Firmus, og bad bønlig om nåde, men fik det truende svar, at han til straf for deres troløshed øjeblikkelig agtede i at rykke 

mod dem. Bedøvede af frygt for den truende fare måtte de så vende hjem igen, medens Teodosius fortsatte sin march til 

Cæsarea (Note 221), en fordum anset og mægtig by, hvis oprindelse jeg ligeledes udførlig har fortalt om i min skildring af 

Afrika. Ved sin indrykning i byen fandt han den fuldstændig nedbrændt og gadestenene bedækkede med mos; han bød 

derfor første og anden legion foreløbig at tage sit standkvarter der, rydde askehobene tilside og blive der i garnison, for at 

ikke byen skulle ødelægges ved et nyt angreb af barbarerne. 

Da de mange og pålidelige rygter havde udbredt efterretningen om disse begivenheder, kom provinsens embedsmænd og 

tribunen Vincentius ud fra de smuthuller, hvor de havde holdt sig skjulte, og fremstillede sig ufortøvet og uden frygt for 

hærføreren, medens denne endnu opholdt sig i Cæsarea. Han modtog dem venlig og erfarede af dem ved omhyggelige 

undersøgelser, at Firmus kun gav sig mine af være bange og bønlig bede om fred, medens han i virkeligheden bar på den 

hemmelige plan at falde som en pludselig stormvind over vor intetanende hær. Følgen heraf var, at han marcherede mod 

municipalbyen Sugabarris på skråningen af det Transcellensiske Bjerg, hvor han traf de ryttere af bueskytternes fjerde 

kohort, som var gået over til oprøreren. Da han gerne ville vise sig mild i straffe, nøjede han sig med at sætte dem ned i 

laveste klasse af de simple soldater, hvorpå han bød dem og den del af den Konstantianske Legion at begive sig til Tigaviæ 

tillige med deres tribuner, af hvilke en havde slynget sin halskæde om Firmus’s hoved, så den kom til at tage sig ud som en 

kongering. Imidlertid vendte Gildo og Maksimus tilbage og havde med sig Bellen, en af mazikernes stormænd, og en 

høvedsmand (Note 222) af det samme folk ved navn Fericius; begge disse havde understøttet det parti, som forstyrrede den 

offentlige fred....( her er hul i teksten)..........at de skulle føre dem frem i lænker. Da det var blevet gjort, som han bød, gik 

han ved dagens frembrud selv ud og sagde, da han så dem på alle kanter omringede af hæren: «Hvad vil I, mine pligttro 

kammerater, at der skal gøres med disse skændige forrædere?" Rundt omkring lød der det råb, at sådant måtte sones med 



blod; han rettede sig derefter og prisgav dem, som gjorde tjeneste blandt Konstantianerne, efter gammel skik til soldaterne, 

for at de skulle hugge dem ned; bueskytternes officerer lod han hugge hænderne af, de øvrige straffede han på livet - alt 

efter forbillede af hin strenge hærfører Kurio, som kun ved sådanne straffe formåede at udrydde dardanernes vildskab, der 

lig den lernæiske slange bestandig fik nyt liv. Ondskabsfulde modstandere, som priser Kurios gerning i oldtidens dage, 

dadler Teodosius’s som hård og grum, idet de anfører, at dardanerne var fjender, som man kæmpede med på liv og død, og 

som fortjente den straf, de fik, medens de andre, der var soldater under fanerne og kun havde gjort sig skyldige i en eneste 

fejl, burde have været mildere behandlede. Disse vil vi da gøre opmærksomme på noget, de måske selv kender til, at denne 

kohort ikke blot virkede skadelig ved sin optræden, men også ved det eksempel, den gav. Også de førnævnte Bellen og 

Fericius, som Gildo havde indbragt tillige med bueskytternes tribun Kurandius, lod han henrette, den sidste af den grund, at 

han hverken selv nogensinde ville indlade sig i kamp med fjenderne eller opmuntre sine folk til kamp. I denne sag gik han 

frem efter hin forskrift af Tullius: «Betimelig strenghed virker bedre end et tomt skin af mildhed.» (Ciceros andet brev til 

Brutus, 1ste bog). 

På sin march videre fremad kom han til en landgård ved navn Gaionas, som var omgivet med en stærk mur og derfor ydede 

fjenden et sikkert holdepunkt. Ved murbrækkerens hjælp satte han sig i besiddelse af den, lod alle dens indbyggere 

nedhugge og dens mure jævne med jorden og rykkede derpå videre frem over det Ankorariske Bjerg mod fæstningen Tingis, 

hvor han stødte på mazikerne, som stod her med hele deres stridsmagt og modtog ham med en regn af pile. Da man nu fra 

begge sider var gået løs på hinanden, kunne mazikerne, skønt ellers et krigerisk og i hærdet folk, ikke holde stand mod vore 

tropper, som stormede frem med våben i hånd, men blev slået på forskellige punkter og adsplittede sig i jammerlig skræk til 

alle kanter; de flygtende blev nedhuggede med undtagelse af dem, som havde fundet lejlighed til at slippe bort og nu 

bønligt bad om nåde, hvad de også fik, da omstændighederne gjorde det rådeligt. Deres anfører Sugges.....( her er et større 

hul i teksten - Sugges er ivrøgt ubekendt)).......som havde afløst Romanus, bød han at drage til det sitifensiske Mauritanien 

og træffe forsigtighedsregler med besætningerne der, for at ikke provinsen skulle blive angrebet. Selv drog han opmuntret 

ved alt sit held mod musonernes folk, som i bevidstheden om deres røverier og mordgerninger havde sluttet sig til Firmus’s 

foretagender i det håb, at han snart skulle få overmagten. 

På sin videre fremrykning forbi municipalbyen Adda erfarede han, at en mængde folkeslag, som var forskellige i liv og sprog, 

nu var fuldkommen enige i at gøre uhyre krigsrustninger, æggede og opmuntrede ved løfter om store belønninger af en 

søster til Firmus ved navn Kyria, der besad stor rigdom og nu med hele en kvindes bestemthed var besluttet på at 

understøtte broderen af al sin magt. Teodosius blev da bange for, at det skulle komme dertil, at han måtte se sig stædt i en 

ulige kamp, så han ved et sammenstød mellem så stor en mængde og hans egne få folk - han havde ikke mere end 3500 

mand - var udsat for at miste hele sin hær; vaklende mellem sin følelse af skam ved at vige og sin lyst til at kæmpe trak han 

sig derfor lidt efter lidt tilbage med fjendernes hele masse i hælene på sig. Dette held styrkede barbarerne uendelig i deres 

overmod, og de satte nu hårdnakket efter ham (her er et hul i teksten, som imidlertid ikke synderlig forstyrrer 

sammenhængen) [så at han endelig så sig] nødt til at kæmpe; .... han ville med alle sine mænd være gået tilgrunde, hvis ikke 

fjenderne midt under deres regelløse angreb havde fået øje på et hjælpekorps af mazikere, som kom til fra det fjerne med 

nogle romere i spidsen; nu følte de sig grebne af frygt for, at der var en hærafdeling på vej mod dem, kastede sig på flugt og 

åbnede derved for vore den hidtil spærrede udvej til at slippe bort. Derfra nåede så Teodosius med sine tropper lykkelig til 

en landgård ved navn Mazuka; dér lod han nogle enkelte rømningsmænd brænde, og lemlæstede andre på samme måde, 

som han havde brugt ved de ovenomtalte bueskytter, idet han huggede hænderne af dem, og derpå kom han i februar 

måned til Tipata. Her opholdt han sig i længere tid og gik som hin gamle Kunktator (dvs. som Kvintus Fabius Maksimus i den 

Anden Puniske Krig) på råd med sig selv, så godt omstændighederne tillod det, om hvorledes han mere ved list og klogskab 

end ved farefulde sammenstød skulle, når lejligheden tilbød sig, få gjort det af med denne fjende, der var så krigerisk og så 

dygtig i bueskydning. Alligevel sendte han uafladelig øvede underhandlere til de omkringboende folk, bajurerne, 

kantaurianerne, avastomaterne, kafaverne, davarerne og andre for at lokke dem over på hans side snart ved trusler, snart 

ved penge, stundom også ved at love dem tilgivelse for deres forrige frækhed.... (her er hul i teksten, hvori der formodentlig 

er fortalt, at han, forstærket med disse folk, atter rykkede i marken)...... hans hensigt dermed var ved omsvøb og forhalinger 



at gøre det af med en fjende, som stadig undveg hans angreb, på samme måde som Pompejus engang gjorde det af med 

Mitridates. 

Følgen var, at Firmus nu kun tænkte på at slippe bort fra den truende undergang. Uagtet han stod beskyttet af en stor 

troppestyrke, forlod han dog den masse, han med så store omkostninger havde samlet, og eftersom nattens ro gav ham 

lejlighed til at slippe hemmelig bort, ilede han hen til de fjerntliggende, ved sine stejle klipper utilgængelige Kaprariensiske 

Fjelde. På grund af denne hans hemmelige undvigen opløste hans hær sig og drog uden fører flokkevis omkring, hvorved der 

blev lejlighed for vore til at angribe hans lejr. Denne blev så plyndret, alle, som gjorde modstand, blev nedhugne eller fik 

lejlighed til at overgive sig, og størstedelen af egnen rundt omkring blev hærget, hvorpå den indsigtsfulde hærfører satte 

landshøvdinger af prøvet troskab over de folk, gennem hvis land han drog. Denne uventet hårdnakkede forfølgelse satte 

oprøreren i skræk; kun ledsaget af nogle få trælle ilede han hurtig videre uden at tænke på andet end på at redde sit liv, ja, 

for ikke at sinkes på vejen af nogen hindring kastede han endogså bort hele den kostbare oppakning, han havde ført med 

sig. Også sin hustru, udmattet som hun var af den uafladelige anstrengelse og den farlige... (her er et hul i teksten. Uden 

tvivl har der været fortalt, at han mistede sin hustru; derpå tales der om et slag) Teodosius bød ikke at skåne nogen af de 

fjender, som kom i nærheden, og efter at han så havde oplivet soldaterne ved bedre mad og uddeling af sold, skaffede han i 

et ubetydeligt slag kaprarienserne og deres naboer abannerne til side og ilede så til municipalbyen...( navnet på byen er ikke 

med, og rimeligvis er det den, som nedenfor kaldes Duodia).....Da han imidlertid fik pålidelig underretning om, at 

barbarerne allerede havde besat højene, som stiger stejlt op fra alle kanter og kun er tilgængelige for indfødte, som nøje 

kender til egnen, så trak han sig igen tilbage og gav derved fjenderne lejlighed til under denne våbenhvile, hvor kort den end 

var, at forstærke sig ved talrige hjælpetropper fra de i nærheden boende ætiopere. Da de så med forenede hære og under 

truende skrig, uden at tage hensyn til deres eget liv styrtede sig i kampen, blev han først så forskrækket ved det frygtelige 

syn af disse utallige skarer, at han veg tilbage; men snart fattede han igen mod, vendte tilbage rigelig forsynet med 

levnedsmidler og bød dem spidsen i tæt sammensluttede rækker og med truende bevægelser af skjoldene. Uagtet nu 

enkelte afdelinger af vore rasende gik barbarerne ind på livet, og ligesom disse gjorde en frygtelig støj med deres våben, 

således også på sin side slog skjoldene mod deres benskinner, så var Teodosius dog for klog og forsigtig en krigsmand, til at 

han med sine få folk skulle have indladt sig i nogen ordentlig kamp; dristig og uforfærdet rykkede han videre med hæren i 

firkantet slagorden og vendte sig til byen Konta, en afsides og højt liggende fæstning, hvor Firmus havde anbragt de fanger, 

han havde taget fra os. Disse blev nu alle satte i frihed, medens derimod forræderne og Firmus’s tilhængere som sædvanligt 

blev strengt straffede. 

Medens på denne måde under guddommens mægtige bistand alting lykkedes så godt for ham, bragte en pålidelig spejder 

efterretning om, at Firmus var flygtet til isaflenserne. Han drog da ind i disses land for at forlange ham såvel som hans 

broder Mazuka og hans øvrige frænder udleverede, men fik ikke sin vilje og erklærede dem derfor krig. I den voldsomme 

kamp, som nu påfulgte, måtte han værge sig mod barbarernes over al måde rasende angreb ved at opstille sin hær i en 

kredsformig slagorden, som så ved sin masse i den grad trykkede på isaflenserne, at de måtte vige med stort tab; Firmus 

selv, der kæmpede tappert og ofte udsatte sig for den øjensynligste dødsfare, reddede sig på en hovedkulds flugt ved hjælp 

af sin hest, som var vant til raskt at fare hen over sten og klipper; hans broder Mazuka derimod faldt dødelig såret i vore 

hænder. Teodosius lod ham bringe til Cæsarea, hvor han havde øvet de værste af sine skændselsgerninger, men han rev 

forbindingen af sine sår og dræbte sig selv på den måde. Imidlertid blev dog hovedet hugget af ham og bragt ind i byen til 

stor glæde for dem, der så det. Derpå overvandt den navnkundige hærfører isaflensernes folk, som fremdeles gjorde 

modstand og tilføjede dem, som rimeligt var, mange ulykker. Således lod han en af deres mest ansete borgere Evasius, hans 

søn Florus og nogle andre, som klart var blevet overbeviste om at have understøttet rolighedsforstyrreren ved hemmelige 

råd, dø på bålet. 

Længere og længere trængte han ind i landet og agtede med dristigt mod at angribe det jubaleniske folk, hvorfra Firmus’s 

fader Nubel, efter hvad han havde erfaret, oprindelig stammede; imidlertid blev han hindret af de høje fjelde og de bugtede 

bjergstier og måtte gøre holdt. Vistnok åbnede han sig en vej ved et angreb, hvorved han huggede en del mandskab ned for 

fjenden, men af frygt for de mange og betydelige højdedrag, der var så skikkede til at lægge baghold i, førte han sine folk i 



god behold tilbage til fæstningen Audia, hvor jesalensernes vilde folk overgav sig til ham og forpligtede sig til at levere 

hjælpetropper og levnedsmidler. 

Jublende over disse og lignende glimrende gerninger begyndte den navnkundige hærfører med stor kraft at gå selve 

urostifteren ind på livet; han gjorde derfor i længere tid holdt i nærheden af fæstningen Medianum, idet han lagde alle slags 

klogt udtænkte planer til ved forræderi at få ham i sin magt. Medens han fuld af ængstelse og bekymring havde sine tanker 

henvendte på dette, erfarede han, at hans fjende igen var vendt tilbage til isaflenserne; uden nølen angreb han dem derfor 

som før med sine kampbegærlige tropper. På marchen kom kong Igmazen, en mægtig, i disse egne meget anset drot, ham 

imøde og spurgte ham stolt: »Hvor er du fra? Hvad er det, du vil her? Svar!» Fuldstændig rolig så Teodosius ham barskt ind i 

øjnene og svarede: »Jeg er hærfører under Valentinianus, hele jordens herre, og af ham sendt herhid for at tilintetgøre en 

skændig røver. Hvis du ikke straks udleverer ham, vil du, som den uovervindelige kejser har besluttet, med rode blive 

udryddet fra jorden med samt det folk, du hersker over.» Da Igmazen hørte dette, udstødte han en mængde skældsord 

mod hærføreren og gik bort fuld af vrede og forbitrelse. Ved den følgende dags frembrud rykkede de to hære kamprustede 

og med truende blikke mod hinanden; næsten 20,000 barbarer stod i selve fronten og bag deres ryg var andre skarer lagte i 

baghold til reserve, for at de uformodet kunne angribe og indeslutte vore, når disse lidt efter lidt rykkede frem; desuden 

havde jesalenserne i stort antal sluttet sig til dem, uagtet de, som før fortalt, havde lovet os hjælpetropper og 

levnedsmidler. Romerne på sin side var vistnok meget få, men stolte af deres kække mod og deres forrige sejre, og derfor 

gjorde de fast modstand med tæt sammensluttede flanker og med skjoldene sluttede lige op til hinanden, så de stod som 

under et skærmtag. Allerede havde kampen varet fra solens opgang lige til henimod dagens ende, da kort før aften Firmus 

viste sig på en høj hest og med en flagrende purpurkappe om skuldrene og opfordrede med høj røst vore soldater til at 

benytte sig af lejligheden, og så sandt de ville slippe ud af den farlige stilling, hvori de var, at udlevere Teodosius, som han 

kaldte et blodigt uhyre, en opfinder af de grusomste pinsler. Dette uventede sprog drev nogle til at kæmpe så meget 

ivrigere, men forledte også andre til at forlade slaget. Så snart nu den første nattehvile kom, og det uhyggelige mørke 

indhyllede begge parter, trak hærføreren sig tilbage til fæstningen Duodia og mønstrede her soldaterne; dem, som frygten 

eller Firmus’s ord havde forført til at forlade slaget, straffede han på forskellig måde; nogle huggede han den højre hånd af, 

andre lod han levende brænde. Vagt holdt han med stor omhu og årvågenhed, så nogle af barbarerne, der i tillid til, at de 

ikke ville blive opdagede, vovede ved månens nedgang at snige sig ind i lejren, enten blev slået tilbage eller, hvis de trængte 

alt for dristig frem, taget til fange. Derpå forlod han hurtig egnen og angreb for deres tvetydige troskabs skyld jesalenserne 

ad sideveje, hvor de mindst ventede ham, hærgede deres land, så det lå igen som en ørk, og vendte så over byerne i det 

cæsariensiske Mauritanien tilbage til Sitifis, hvor han lod Kastor og Martinianus, Romanus’s hjælpere i hans røverier og 

forbrydelser, pine og derpå halvdøde lægge på bålet. 

Derefter fornyedes krigen med isaflenserne, men da barbarerne i det første sammenstød blev slået og mange af dem 

nedhuggede, så kom deres konge Igmazen, der før altid havde været vant til at sejre, i en sådan forskrækkelse og 

tvivlrådighed over sin farlige stilling og var så overbevist om, at han ingen udsigt havde til at frelse sit liv, hvis han 

hårdnakket holdt fast ved sin strafbare forbindelse med Firmus, at han ganske alene og så forsigtig og hemmelig som muligt 

sneg sig bort fra sin hær og bønlig bad Teodosius, straks han traf ham, om at lade Masilla, en af mazikernes stormænd, 

komme til ham. Han fik sin bøn opfyldt, og ved denne mand lod han nu i hemmelige samtaler hærføreren, som forøvrigt var 

hårdnakket nok i sig selv, vide, at hvis han selv skulle have nogen mulighed for at fuldføre sit forehavende, så måtte 

Teodosius gå hans landsmænd skarpt ind på livet og ved uafbrudt kamp indjage dem en grundig skræk; thi vistnok var de 

velvillig stemte mod oprøreren, men de var tillige udmattede af deres mange slags tab. Teodosius fulgte hans råd og oprev i 

en række kampe isaflenserne i den grad, at de faldt som slagtekvæg. Firmus blev da nødt til hemmelig at snige sig bort og 

tænkte på at skjule sig i uvejsomme og langt bortliggende smuthuller, men blev her under en rådslagning om flugten 

opholdt af Igmazen og fængslet. Da han så tillige fik efterretning om de hemmelige underhandlinger, der var drevet med 

Masilla, skønnede han, at han nu i sin yderste nød kun havde et middel igen, og besluttede ved en frivillig død at trampe 

under fødder sin lyst til at leve. Med flid drak han derfor sine bevogtere fulde i vin, og medens de i nattens stilhed lå i dyb 

søvn, men han selv derimod var vågen nok i sin angst over den lidelse, der forestod ham, forlod han med lydløse skridt sit 

leje og sneg sig, krybende på hænder og fødder, et stykke bort, indtil han fandt et tov, som tilfældet lagde i hans vej, for at 



han dermed skulle ende sit liv; dette fæstede han i en spiger i væggen, lagde tovet omkring sin hals og udåndede uden 

smerter. 

Dette ærgrede Igmazen, som harmedes over at se sig berøvet den ære at bringe oprøreren levende til den romerske lejr. 

Efter ved Masilla at have fået offentligt lejde lagde han liget på en kamel for selv at bringe det bort, og da så hans hær var 

kommet til lejren, som stod ved fæstningen Subikare, lagde han det på en pakhest og overleverede det til den sjæleglade 

Teodosius. Denne kaldte nu soldaterne og egnens indbyggere sammen og spurgte dem, om de genkendte Firmus’s ansigt; 

da de alle uden noget som helst forbehold svarede ja på hans spørgsmål, vendte han efter et kort ophold der på stedet 

ligesom i triumf tilbage til Sitifis og blev der modtaget af alle aldre og stænder med bifald og lovprisninger. 

6. Medens Teodosius således i Mauritanien og Afrika i det hele stønnede under alle disse sine strabadser, brød der pludselig 

uroligheder ud blandt kvaderne, et folk, som man nu næppe mere har nogen grund til at frygte, men som fordum var 

ganske overordentlig krigerisk og mægtigt, hvad der klart nok viser sig af deres tidligere optræden, deres raske overfald, 

den belejring af Akvileja, de foretog i fællesskab med markomannerne, ødelæggelsen af Opitergium (lå i Pannonien, 

Oderzo) og flere andre hærtog, der udførtes med sådan hurtighed, at den strenge kejser Markus (Aurelius), om hvem jeg før 

har fortalt, kun med nød og næppe formåede at gøre dem modstand ved at bryde gennem de Juliske Alper. Imidlertid 

havde de nu, for barbarer at være, en gyldig grund til klage. Valentinianus havde nemlig lige fra begyndelsen af sin regering 

vist en iver for at befæste grænsen, som vistnok var al ære værd, men som dog gik noget for vidt; således lod han bygge en 

befæstet lejr på den anden side af floden Hister (Donau) i kvadernes eget land, aldeles som om de allerede stod under 

romersk myndighed. Dette vakte megen misfornøjelse hos egnens indbyggere, som imidlertid dog var så forsigtige, at de 

foreløbig kun søgte at stanse arbejdet ved et gesandtskab og ved truende mumlen. Men Maksiminus, der var glad ved hver 

lejlighed, han kunne få til at gøre ondt, og som ikke kunne tøjle det ham medfødte overmod, der var blevet endnu større 

ved det præfektembede, han havde fået, gav sig til at udskælde den daværende høvedsmand for rytteriet i Illyrikum, 

Ækvitius, fordi han ved sin stivsindethed og dovenskab var skyld i, at man endnu ikke var færdig med det arbejde, som dog 

efter kejserens befaling skulle have været påskyndet; endvidere lod han sig som en god fædrelandsven forlyde med, at fik 

blot hans lille Marcellianus hærførermyndigheden i Valeria, skulle nok skansen uden udflugter snart stå færdig. Han 

opnåede snart begge ting. Da nu den nyudnævnte embedsmand var kommet til sit distrikt, ganske umådelig opblæst som 

søn af en slig fader, ville han ikke indlade sig på med et eneste ord at formilde dem, som aldrig nogensinde havde tænkt på 

uroligheder, men som jo nu måtte få skyld derfor, medens det, der gik for sig, tydelig var møntet på at jage dem ud af deres 

eget land; tværtimod optog han igen det kort førhen påbegyndte arbejde, der var blevet udsat som følge af en indløben 

tilladelse til at indlevere ansøgning. Men ikke nok med det; da kong Gabinius beskedent anmodede ham om ikke at indlade 

sig på disse nye foranstaltninger, lod han, som om han var villig til at gå ind derpå og indbød med hyklet venlighed kongen 

sammen med nogle andre til et gæstebud; men da så denne efter måltidet gik hjem uden at ane noget ondt, lod han ham 

med skændig krænkelse af gæsterettens hellighed dræbe. 

Rygtet om denne skænselsdåd udbredte sig straks til alle sider og satte kvaderne og de andre omkringboende folk i raseri. 

Jamrende over kongens død samlede de sig sammen og udsendte hærgende skarer, der gik over Danubius, uden at nogen i 

mindste måde ventede fjendtligheder, overfaldt bønderne, som var optaget af deres høst, dræbte størstedelen af dem og 

førte resten bort med sig tillige med en mængde kvæg af alle slags. Ja, der var endogså nær hændt en rædselsdåd, som 

aldrig kunne være blevet udsonet, og som ville have været at regne blandt den romerske stats mest nedværdigende tab. 

Der manglede nemlig kun lidet i, at Konstantius’s datter, som netop var undervejs for at holde sit bryllup med Gratianus, 

ville være falden i fjendernes hænder i en offentlig landgård ved navn Pistra, hvor hun netop sad og holdt måltid. Imidlertid 

fik ved guddommens nådige styrelse provinsens landshøvding Messalla, som netop var tilstede, hende sat op i en 

embedsvogn (Note 223) og i rasende fart kørt de 26 mil til Sirmium. Ved dette lykkelige tilfælde undslap da den fyrstelige 

jomfru faren for en sørgelig trældom; sæt, at hun var blevet fanget, og at man havde nægtet at modtage løsepenge for 

hende, hvilket skændselsmærke på staten! 

Kvaderne udbredte sig imidlertid stedse videre sammen med sarmaterne, og da begge folk fremfor alt har deres styrke i rov 

og plyndringer, slæbte de bort med sig som bytte mennesker af begge køn samt kvæg, og jublende lod de efter sig asken af 



de nedbrændte landgårde, hvis ulykkelige beboere de uventet havde overfaldet og uden skånsel hugget ned. Frygten for 

lignende lidelser udbredte sig derfor også over hele naboegnen. Den daværende prætoriske præfekt i Sirarium, Probus,(han 

var præfekt over Illyrikum) var ikke vant til at have med krigens rædsler at gøre (de prætoriske præfekter var borgerlige 

embedsmænd) og blev derfor så lamslået ved synet af disse sørgelige forandringer, at han næppe vovede at løfte øjnene; 

han var i stor forlegenhed og vidste længe ikke, hvad han skulle gribe til. Allerede havde han forsynet sig med raske heste og 

bestemt sig til at flygte næste nat, men lod sig dog sige og overtale til den fornuftigere beslutning at blive, hvor han var. 

Man forestillede ham nemlig, at alle de indbyggere, der var indenfor murene, øjeblikkelig ville følge hans eksempel og skjule 

sig i belejlige smuthuller, hvoraf så følgen ville være, at byen stod uden forsvar og måtte falde i fjendernes hænder. Hans 

angst var rigtignok ikke blevet synderlig mindre, men han tog dog med iver fat på at ordne det allernødvendigste, rensede 

de af alle slags ting opfyldte grave og hævede størstedelen af murene, som i den lange fredstid var blevet forsømte og var 

styrtede sammen, til samme truende højde som tårnene; thi at bygge forstod han sig på, det havde altid været hans lyst. Og 

tillige havde han fundet et middel til at lade arbejdet gå raskt fra hånden; allerede for nogen tid siden var der nemlig blevet 

samlet penge til at bygge en skueplads for; denne sum fandt han kunne passende anvendes til det, som det nu mest 

hastede med. Til denne udmærkede forholdsregel føjede han også en anden ikke mindre gavnlig, idet han indkaldte en 

afdeling bueskytter fra nærmeste militærpost for at være til hjælp i tilfælde af en belejring. 

Således blev der da på en vis måde sat en bom for barbarerne, så de måtte afstå fra at bestorme byen; thi den slags 

kunstige kampmåder forstod de sig kun lidet på, og desuden hindredes de af alt det bytte, hvormed de havde belæsset sig. 

Følgen var da, at de tog en anden vej og gav sig til at opsøge Ækvitius. Da de ved fangernes udsagn havde erfaret, at denne 

var undveget til den fjerne provins Valeria, tog de tænderskærende i største hast vejen derhen; grunden til, at de var så 

ivrige for at komme ham på nakken, var den, at de troede, det var hans rænker, som havde lokket den uskyldige konge i 

fordærvelse. Medens de nu således fulde af raseri styrtede afsted, mødtes de af to legioner, den Pannoniske og Møsiske, en 

stridbar flok, der uden tvivl ville have gået af med sejren, hvis de blot havde været enige. Men i stedet derfor lagde de 

hindringer i vejen for sig selv ved at strides om rang og værdighed og angreb de hærgende fjendeskarer hver for sig. Da de 

snu sarmatere så dette, ventede de ikke på det offentlige tegn til angreb, men satte først ind på den Møsiske Legion, som 

ved dette pludselige overfald ikke formåede i tide at sætte sig i ordentlig forsvarsstand, og huggede størstedelen af den 

ned. Derpå trængte de med forøget selvtillid ind på den Pannoniske Legion, sprængte den og ville ved deres fordoblede hug 

have tilintetgjort den næsten fuldstændig, hvis ikke nogle ved hurtig flugt havde reddet sig ud af dødsfaren. 

Under disse sørgelige tilskikkelser havde Møsiens hærfører Teodosius den Yngre, dengang endnu en ung mand med næppe 

udvokset skæg, siden den så navnkundige kejser, i en række kampe aldeles slået og fordrevet de til forskel fra deres 

oprørske trælle (limiganterne) de såkaldte frie sarmatere, som nu fra en anden kant gjorde indfald i vore grænselande. 

Trods nederlagene samlede imidlertid nye skarer sig og gjorde den tapreste modstand, men Teodosius gjorde det i den grad 

af med dem, at blodet af deres mange faldne, netop som de havde fortjent det, mættede fuglene og de vilde dyr. De øvrige 

blev da, alt eftersom deres lidenskab dampede bort, bange for, at en hærfører, der viste sig i besiddelse af en så slagfærdig 

tapperhed, straks ved sin indtræden i deres land skulle slå de skarer, som stillede sig imod ham, og jage dem på flugt eller 

også lægge et baghold for dem i skovenes mørke. Efter mange frugtesløse forsøg på at slå sig igennem mistede de aldeles 

lysten til videre kamp og bad om nåde og tilgivelse for hvad der var sket. Efter at de således engang var blevet overvundne, 

foretog de sig heller intet fjendtligt i al den tid, freden efter overenskomsten var blevet dem indvilget; hvad der især indjog 

dem skræk var den omstændighed, at en stærk afdeling galliske soldater var rykket ind for at beskytte Illyrikum. 

Medens disse og lignende storme uafladelig satte alt i bevægelse, hændte det, medens Klaudius (Klaudius var bypræfekt i 

Rom i 374) styrede den evige by, at Tiberen, som løber midt igennem staden og under stort vandtilløb fra kloaker og 

sideelve falder ud i det Tyrrenske Hav, svulmede op ved heftige regnskyl og gik i den grad over sine bredder, at den lignede 

et hav mere end en flod og bedækkede egnen vidt og bredt omkring. De dele af byen, som skråner jævnt ned over mod 

sletten, stod under vand, kun bjergene og de højere liggende dele af øerne var sikrede mod faren; for at ikke en mængde 

mennesker skulle omkomme af sult, bragte man dem levnedsmidler i mængde på både og småfartøjer; på anden måde 

gjorde den høje vandstand det umuligt at komme frem. Da imidlertid uvejret lagde sig og floden, om end med sønderbrudt 



bolværk, igen vendte tilbage til sit naturlige leje, forsvandt frygten, og nogen videre ulykke var der ikke grund til at vente. 

Ellers styrede denne præfekt sit embede i stor ro og lod det aldrig komme til nogen opstand over en berettiget klage; tillige 

istandsatte han flere gamle bygninger. Blandt andet byggede han en stor søjlehal lige op til Agrippas bade og kaldte den det 

gode udfalds søjlegang, fordi der i nærheden ligger et tempel for denne guddom. (”Det gode udfald” kaldtes en gudinde, 

der fornemmelig dyrkedes af landboere, for at de kunne få en god høst). 

Tredivte bog. 

1. Armenerkongen Para bliver af Valens kaldt til hoffet og føres til Tarsus, hvor han holdes under bevogtning, men flygter 

med tre hundrede landsmænd, narrer sine forfølgere og kommer tilbage til sit rige. Kort efter bliver han imidlertid dræbt 

ved et gæstebud af hærføreren Trajanus - 2. Valens og Perserkongen Sapor sender hinanden gesandter i anledning af deres 

strid om Armenien og Hiberien - 3. Valentinianus hærger flere landskaber i Alamannien, har en samtale mod 

alamannerkongen Makrianus og slutter fred med ham - 4. Den prætoriske præfekt Modestus får Valens til ikke mere at 

befatte sig med at være dommer. Tilstanden blandt de retslærde og sagførerne - 5. Sarmaterne og kvaderne hærger 

Pannonien. Valentinianus begynder krig med dem, drager til Ulyrikum, går over Donau, hærger flere landskaber hos 

kvaderne, brænder landsbyerne og dræber mennesker af alle aldre - 6. Sendemænd fra kvaderne søger at undskylde sine 

landsmænd. Valentinianus holder netop på i vrede at svare dem, da han rammes af et slag og dør - 7. Valentinianus’s byrd 

og gerninger som kejser - 8. Hans strenghed, havesyge, misundelse og fejhed - 9. Hans gode egenskaber - 10. Hans yngste 

søn Valentinianus udråbes til kejser i lejren ved Bregetio. Gratianus’s forhold til sin broder – år 374 og 375. 

*** 

1. Under disse betænkelige uroligheder, som en hærførers troløshed havde vakt ved det skændige mord på kvadernes 

konge, blev der i østerlandene øvet en lige så styg ugerning, idet armenerkongen Para (Para var Arsaces’s søn) faldt som 

offer for et skammeligt forræderi. Den oprindelige årsag til denne forbryderiske dåd var, efter hvad jeg har erfaret, 

følgende. Nogle slet tænkende mennesker, som allerede ofte havde mæsket sig på statens bekostning, kom til Valens med 

den ene beskyldning efter den anden mod den da endnu ungdommelige konge. I spidsen for dem stod hærføreren 

Terentius (Terentius var hærfører i Armenien, og kirkefaderen Teodoret omtaler ham som en ivrig kristen), som altid gik 

omkring med ydmyg mine og sørgmodigt ansigt, men hele sit liv igennem ivrig stræbte efter at lægge grunden til strid og 

tvedragt. Denne mand trådte i forbindelse med nogle indfødte, som levede i stadig frygt på grund af deres misgerninger, og 

omtalte i sine skrivelser til hoffet uafladelig påny Kylakes’s og Artabanes’s mord, samtidig med at han skildrede den unge 

konge som en mand, der var tilbøjelig til voldsgerninger og til grusomhed uden lige mod sine undersåtter. Para blev derfor 

under påskud af, at man trængte til hans deltagelse i en af omstændighederne påbudt rådsforsamling, med al kongelig ære 

indbudt til at komme til hoffet, men så, da han kom, holdt under bevogtning i Tarsus i Cicilien af en skare soldater, der 

skulle gælde for æresvagt. Da han nu hverken kunne få adgang til kejserens hof eller under alle sine omgivelsers tavshed få 

vide grunden til denne indstændige indbydelse, erfarede han endelig ved hemmelig angivelse, at Terentius skriftlig havde 

foreslået for den romerske kejser øjeblikkelig at sende Armenien en anden konge, for at ikke et folk, der var os til så megen 

nytte, af had til Para og ængstelse over hans tilbagekomst skulle give sig ind under perserne, der brændte af begærlighed 

efter at rive det til sig med magt, trusler eller smigrerier. 

Når Para nu overvejede dette, kunne han lettelig ane, hvad det var for en sørgelig undergang, som forestod ham. Nu han 

var bekendt med snaren, han var falden i, og ikke så nogen anden udvej til redning end hurtigst muligt at slippe bort, 

samlede han på sine fortroliges råd de tre hundrede mand, som havde fulgt ham fra hans fædreland, og ilede på hurtige 

heste med mere dristighed end overlæg, som det gerne plejer at være tilfældet under sådanne farefulde omstændigheder, 

henimod aften uforfærdet i sluttet tog ud af byen. Provinsens landshøvding fik i største hast melding om sagen af den 

officer, som holdt vagt ved porten, ilede efter ham, indhentede ham i nærheden af byen og bad ham indstændig om at 

blive; men da han intet udrettede, måtte han af frygt for sit eget liv vende om igen. Ikke bedre gik det en legion, som kort 

efter blev sendt afsted; den var allerede kommet lige i nærheden af dem, da kongen selv med de raskeste af sine folk 

vendte sig mod den, foer løs på den og sendte ud en hel regn af pile, dog således, at de med flid skød fejl; imidlertid var det 



nok til at drive dem på flugt, så at alle soldaterne med samt deres tribun i fuld forfærdelse vendte tilbage til byen endnu 

hurtigere, end de var kommet. Nu var han da udenfor al frygt og nåede efter en yderst besværlig rejse på to dage og to 

nætter til floden Evfrates; men skibe havde man ikke, og at vade over denne flod med alle dens dybe huller lod sig ikke 

gøre; mange var tillige bange, fordi de ikke kunne svømme, og kongen selv var mere rådvild end nogen anden. Således 

måtte han have blevet stående her, hvis det ikke blandt alle de mange forskellige forslag, som kom frem, endelig havde 

lykkes at finde et, som gav mest håb om at lade dem slippe ud af deres slemme stilling. De hentede sengesteder i de 

omkringliggende gårde og bandt under hvert af dem to lædersække, hvorpå der i denne vinrige egn var stor overflod; 

kongen og hans fornemste mænd satte sig nu i hver sin seng, trak deres heste efter sig og søgte ved at styre på skrå at 

undvige de høje bølger, der slog ind på dem; ved hjælp af dette sindrige middel nåede de endelig efter de yderste farer til 

den anden bred. Alle de andre satte sig på deres heste og lod dem svømme afsted med sig; hvert øjeblik slog vandet rundt 

omkring op over deres hoved og kastede dem frem og tilbage, indtil de til sidst, ganske afkræftede ved den farlige berøring 

med vandet, drev over til den modsatte bred. Her udhvilede de sig en kort stund og fortsatte så sin vej endnu ilfærdigere 

end de forrige dage. 

Da kejseren fik efterretning om Para´s flugt, blev han forskrækket og troede, at var han først sluppet ud af snaren, ville han 

også bryde sin troskabsed; han sendte derfor underhærføreren Daniel og skjoldbærernes tribun Barzimer afsted med tusind 

letbevæbnede bueskytter for at hente ham tilbage. Disse drog tillidsfulde afsted, da de kendte til egnen, medens derimod 

Para med al sin ihærdighed som fremmed og ukendt gjorde mange bugtninger og omveje. Følgen var, at de gennem kortere 

dalfører kom ham i forkøbet, hvorpå de delte deres tropper mellem sig og spærrede de to nærmeste veje, som lå tre mile 

fra hinanden, for at han uden at ane noget kunne falde i deres hænder, hvilken vej han så tog. Denne plan mislykkedes 

imidlertid ved et tilfælde. En rejsende, som skulle til landet på den anden side Evfrates, så højdedraget opfyldt af væbnede 

soldater og søgte nu i deres ryg at slippe fra dem ad en med buske og tornekrat bevokset sti midt imellem de to veje. Han 

slap også lykkelig igennem, men stødte til gengæld på de udmattede armeniere, blev ført til kongen og åbenbarede ham i 

en hemmelig samtale under fire øjne, hvad han havde set; han blev holdt tilbage, men intet ondt blev tilføjet ham. Kongen 

sendte nu straks uden at lade sig mærke med sin frygt hemmelig en rytter ad vejen til højre side for at bestille bolig og mad; 

næppe var denne borte, før en anden fik befaling til hurtigst muligt at ride afsted ad vejen til venstre i samme ærinde, uden 

imidlertid at vide noget om den andens afsendelse. Efter disse kloge foranstaltninger slog kongen med sine ledsagere ind på 

den vej gennem buskene, som den rejsende var kommet ad, og nåede under hans førelse bag soldaternes ryg lykkelig over 

ad den tæt bevoksede fodsti, der næsten var for smal for et belæsset lastdyr; soldaterne havde imidlertid fanget hans 

tjenere, som kun var blevet udsendte for at lede forfølgerne på vildspor, og ventede nu kongen så sikkert som et vildt, de 

kun behøvede at strække armene ud efter. De stod endnu og biede på, at han skulle komme, da han allerede i god behold 

var kommet til sit rige, hvor han blev modtaget med stor jubel af sine landsmænd; sin troskab bevarede han imidlertid 

urokkelig og lod sig ikke med et ord forlyde med de fornærmelser, der var tilføjede ham. 

Da nu Daniel og Barzimer vendte tilbage efter således at have ladet sig tage ved næsen, måtte de høre mange bebrejdelser 

og spotterier for sin skødesløshed og ubehændighed; som giftige slanger, hvis bråd er blevet sløvet ved det første bid, 

hvæssede de så atter deres dødbringende tand for så snart som muligt at tilføje deres undvegne bytte al den skade, de 

formåede. For at besmykke sin egen brøde eller rettere sagt det puds, en højere klogskab havde spillet dem, fyldte de 

kejserens øren, der var modtagelige for selv de tåbeligste rygter, hvem de så kom fra, med falske beskyldninger mod Para 

og foregav, at han på forunderlig måde forestod den kunst ved circeiske tryllemidler (circeiske er fra Homers Odyssé) at 

forvandle menneskelige legemer eller berøve dem deres kraft; ved sådanne kunster, tilføjede de, havde han indhyllet sig i 

en sky og sluppet gennem efter at have forvandlet sin egen og sine ledsageres skikkelse; slap han fra det med livet efter at 

have tilføjet os en sådan forhånelse, ville han sætte endnu større ulykker i værk. 

Herved blev kejserens uforsonlige had mod ham endnu mere forøget, og dag efter dag lagde man nye rænkefulde planer for 

ved magt eller list at berøve ham livet; hærføreren Trajanus, som dengang stod i Armenien, fik i en hemmelig skrivelse 

befaling til at sætte sagen i værk. Denne søgte ved hykkelske smigrerier at vinde kongen, viste ham snart breve fra Valens 

som vidnesbyrd om dennes venlige sindelag, snart indfandt han sig ved hans gæstebud og indbød ham så til sidst, efter at 



alt var ordnet til forræderiet, med dyb ærbødighed til en frokost. Kongen kom uden at ane noget ondt og indtog den 

æresplads ved bordet, som man anviste ham. Nu blev udsøgte lækrerier båret ind, hele det store hus genlød af strengespil, 

sang og fløjternes klang, og man begyndte allerede at blive varm af vinen. Da gik værten ud under påskud af en nødtørft på 

naturens vegne, og ind trådte så en fæl barbar af den slags drabanter, man kalder supræ (Note 224), med draget sværd og 

så sig om med barske øjne for at gennembore den unge konge, hvem man allerede havde berøvet enhver udvej til at slippe 

bort. Ved synet af ham sprang kongen, som netop havde bøjet sig noget frem fra sin sofa, op og drog sin dolk for at forsvare 

sit liv så godt som muligt, men sank atter ned med gennemboret bryst, og nu blev det stakkels slagteoffer frygtelig 

sønderlemmet ved gentagne sværdhug. Ved sådan skændig svig bedrog man den lettroende mand, og ved et gæstebud, 

som dog selv ved det Evksinske Hav bliver betragtet som for helligt til at krænkes, lige for øjnene af gæstfrihedens guddom 

sprøjtede fremmed blod ud over den pragtfulde borddug og gav gæsterne, som forfærdede spredte sig ad til alle kanter, 

mere end nok af gæstebuddet. Sukke må, hvis ellers de afdøde kan føle nogen smerte, Fabricius Luscinus over denne 

skændige gerning, når han tænker på, med hvilken sjælsstorhed han afviste Demokares eller, som andre kalder ham, Nikias, 

den kongelige tjener, der i en hemmelig samtale tilbød at dræbe Pyrrus, som dengang hjemsøgte Italien med de frygteligste 

krige, ved at blande gift i hans bæger; ja, han skrev endogså til kongen og bad ham vogte sig for sine fortrolige tjenere. Så 

megen hensynsfuldhed viste den gamle retfærdighedsfølelse selv overfor sin fjendes bordglæder. Rigtignok søgte man at 

undskylde denne nye, uhørte skændselsgerning ved at henvise til Sertorius; men disse smigrere vidste rimeligvis ikke, hvad 

Demostenes, Grækenlands evige stolthed, hævder, at fordi en lignende forbrydelse enten er blevet øvet eller gået hen uden 

at straffes, så retfærdiggeres ikke derved en ny overtrædelse af loven. 

2. Dette var de tildragelser i Armenien, som er værd at fortælle om. Da Sapor nu lige efter de tab, han selv havde lidt, 

erfarede, at Para var død, han, som han havde anvendt så megen møje for at bringe over på sin side, blev han heftig 

bekymret, og dét så meget mere, som han så den virksomhed, vore tropper udfoldede. Af frygt for, at han skulle komme til 

at lide endnu værre tab, sendte han derfor Arsaces som sendemand til kejseren og gjorde ham det forslag, at man aldeles 

skulle overlade Armenien, denne evige kilde til sorger, til sin egen skæbne, eller hvis han ikke ville gå ind på det, ophæve 

igen den deling af Hiberien, som var blevet gjort, drage tropperne ud af den romerske del af landet og anerkende 

Aspakures, som han selv havde overdraget regeringen til, som eneste hersker. Herpå gav Valens det svar, at han kunne ikke 

opgive noget af de overenskomster, man i fællesskab havde sluttet; tværtimod ville han kun så meget ivrigere hævde dem. 

Til svar på denne erklæring, der jo i alle måder gjorde kejseren ære, indløb der ved vinterens ende et brev fra kongen, som 

imidlertid ikke indeholdt andet end tomme og intetsigende talemåder. Han forsikrede nemlig, at den tvedragt, som var 

oppe mellem dem, på ingen måde lod sig udrydde med rode, med mindre man tog til mæglere de folk, som havde været 

tilstede ved den fredsslutning, der blev indgået med Jovianus, af hvilke dog nogle, som han selv vidste, var afgåede ved 

døden. 

Ved disse begivenheder voksede kun bekymringerne så meget mere. Kejseren, som i det hele var mere skikket til at vælge 

mellem flere af andre fremsatte forslag end til selv at lægge planer, mente derfor, det var bedst at lade 

rytterhøvedsmanden Viktor og hærføreren i Mesopotamien Urbicius hurtig drage til Persien og der afgive den bestemte og 

utvetydige erklæring, at hvis kongen var så retfærdig og nøjsom, som han roste sig af, handlede han meget urigtigt i at 

begære Armenien efter først at have lovet dets indbyggere, at de skulle have frit lov til at styre med deres egne sager; hvis 

nu ikke de tropper, der var blevet givne til Sauromaces, ifølge overenskomsten uhindrede kom tilbage i begyndelsen af det 

følgende år, så skulle nok kongen mod sin vilje blive nødt til det, han hidtil af fri drift havde undladt at gøre. Sendemændene 

udførte deres hverv punktlig og frimodig, men begik en fejl ved uden fuldmagt at modtage nogle små landstykker netop i 

Armenien, der blev dem tilbudte. 

Efter deres tilbagekomst indfandt sig surenaen, den embedsmand, der står højest i værdighed næst kongen, og tilbød 

kejseren de samme landstykker, som vore sendemænd så ubetænksomt havde taget imod. Han fik en venlig, ja glimrende 

modtagelse, men måtte vende tilbage uden at have fået sine fordringer opfyldte, og nu traf man store krigsforberedelser, 

idet kejseren agtede, straks vinteren blev mildere, at bryde ind i Persien med tre hære og derfor i største hast lod hverve 

hjælpetropper hos skyterne. 



Således havde altså ikke Sapor nået sine tåbelige ønskers mål og blev desuden så meget mere forbitret, som han tillige 

erfarede, at vor kejser rustede sig til et hærtog mod ham. For at vise, hvor lidet han brød sig om dennes vrede, gav han 

surenaen det hverv at genvinde og dét med våbenmagt, hvis han mødte modstand, de egne, som hærføreren Viktor og 

Urbicius havde overtaget og gøre Sauromaces’s til besætning bestemte tropper al den skade, han var i stand til. Dette blev 

hurtig sat i værk, således som han havde befalet, og ikke blev der siden lejlighed til at bede på det eller tage nogen hævn, da 

staten imidlertid havde fået en anden fare på halsen, idet hele goterfolket uden modstand bredte sig ud over Trakien. Disse 

sørgelige begivenheder skal vi på sit sted kortelig skildre, når vi kommer så langt. 

Dette var, hvad der foregik i østerlandene. Samtidig hermed havde retfærdighedens aldrig hvilende gudinde hævnet 

ulykkerne i Afrika og de tripolitanske sendemænds endnu usonede og ustadig omflakkende skygger; hun kommer 

undertiden sent, men samvittighedsfuldt trækker hun dog bestandig til sidst alle gode og slette handlinger for sin domstol. 

Om Remigius har vi allerede før fortalt, at han havde begunstiget landshøvdingen Romanus i dennes plyndringer af 

provinserne; siden Leo var trådt i hans sted som hofmarskal, havde han ikke haft noget embede i statens tjeneste, men 

havde trukket sig tilbage i privatlivet og dyrkede nu sine marker i sin fødeegn i nærheden af Mogontiakum (Mainz). Medens 

han sorgløst levede her, fik den prætoriske præfekt Maksiminus, der altid havde for skik lig pesten at gribe bestandig videre 

om sig, og som ingen frygt havde for manden nu, da han havde trukket sig tilbage i privatlivets ro, lyst til på alle mulige 

måder at gøre ham skade. For at komme efter hans hemmeligheder, lod han hans forhenværende tjener Cæsarius, senere 

kejserlig notar, gribe og søgte ved pinligt forhør at få ud af ham, hvad Remigius havde gjort og hvor meget han havde fået 

for at understøtte Romanus i dennes skændselsgerninger. Da Remigius i sit afsides opholdssted havde fået underretning om 

dette, kvalte han sig selv enten af samvittighedsnag over sine forbrydelser,, eller fordi hans frygt for bagvaskelser fik magten 

over hans fornuft. 

3. I det følgende år, da Ækvitius var konsul sammen med Gratianus, havde Valentinianus netop hærget nogle bygdelag hos 

alamannerne og var i færd med at bygge i nærheden af Basilia (Basel) den fæstning (i nærheden af Hüningen), som landets 

indbyggere kalder Robur, da han fik en indberetning fra præfekten Probus om hærgningerne i Illyrikum. Da han, som det 

sømmede sig en betænksom hærfører, med opmærksomhed havde gennemlæst denne, blev han højst forfærdet og sendte 

notaren Paternianus afsted for at indhente nøjagtige oplysninger om sagen, og da han så snart efter gennem ham fik 

pålidelige efterretninger om, hvad der var sket, besluttede han straks at ile derhen for, som han tænkte sig, ved den første 

våbenlarm at skræmme bort disse barbarer, der havde vovet at forulempe grænseegnene. Men da der nu ved slutningen af 

høsten stod alt for mange vanskeligheder i vejen, anstrengte alle de fornemme ved hoffet sig ved gentagne forestillinger og 

bønner for at få ham til at opsætte sagen indtil vårens begyndelse; for det første var jo, sagde de, vejene tilfrosne, og ikke et 

græsstrå at opdrive til foder, ej heller nogen anden livsfornødenhed, så det ville være umuligt at komme frem; dernæst bad 

de ham tænke på, hvor vilde de konger var, som boede op til Gallien, fremfor alt den frygtelige Makrianus, der, som han 

selv vidste, endnu ikke var bragt til underkastelse, og som let kunne finde på at gøre et angreb på selve de befæstede byer. 

Ved disse og lignende gavnlige forestillinger bragte de kejseren på bedre tanker; han lod da straks, som statens fordel 

krævede, kong Makrianus i venlige ord indbyde til en sammenkomst i nærheden af Mogontiakum, da denne, efter hvad det 

så ud til, ligeledes var tilbøjelig til at slutte fred. Han kom også, umådelig opblæst over at skulle kunne lægge det første ord 

med i laget om fred eller krig, og stod på den dag, der var bestemt til samtalen, med højt løftet pande ved bredden af 

Rhinen, medens hans folk rundt omkring ham slog på deres skjolde. Augustus på sin side steg ombord på nogle flodbåde, 

ligeledes omringet af en mængde soldater, og steg forsigtig i land ved bredden under hærmærkernes strålende glans. Da 

barbarernes vilde uro og mumlen endelig havde lagt sig, blev der talt en hel del frem og tilbage og til sidst sluttet venskab, 

bekræftet med ed. Efter at dette var ordnet, gik den kongelige urostifter formildet bort for i fremtiden at være vor 

forbundsfælle; og det må man sige, at lige til sit livs ende gav han glimrende vidnesbyrd om et standhaftigt, endrægtigt 

sindelag. Han fandt senere sin død hos frankerne; under skrækkelige hærgninger var han trængt langt ind i deres land, da 

han af den krigeriske kong Mallobaudes blev lokket i et baghold og dræbt. Valentinianus drog, efter at den højtidelige 

fredspagt var sluttet, til Treveri for at tage vinterkvarter der. 



4. Dette var, hvad der foregik i Gallien og i den nordlige del af riget. Men i østerlandene øgedes under den dybe stilhed 

udadtil den indre fordærvelse ved Valens’s venner og fortrolige, hos hvem deres egen fordel gjaldt mere end æren. Disse 

mennesker anstrengte sig nemlig ivrig for at få kejseren, der var en streng mand og derfor gerne selv ville pådømme 

retssager, bort fra denne hans lyst; de var bange for, at hvis uskyldigheden fik så meget pusterum, at den kunne forsvare 

sig, ville det blive som i Julianus’s tider, at det var forbi med de mægtiges overmod, som altid plejer at brede sig så vidt ud, 

når man giver den frie tøjler. Af disse og lignende grunde søgte altså en mængde mennesker med stor enstemmighed at få 

ham bort fra det, og fremfor alt den prætoriske præfekt Modestus (Note 225), som aldeles var i hænderne på de kejserlige 

gildinger, og som under en påtagen vigtig mine søgte at skjule sin råhed og sin mangel på dannelse, fuldstændig ubekendt 

som han var med alt, hvad den gamle tid har frembragt af skrifter; han forsikrede nu, at det ville være under kejserens 

værdighed at befatte sig med sådanne småting som private retsstridigheder. Kejseren fik da den tro, at en personlig 

undersøgelse af retssager fra hans side kun måtte bidrage til at nedsætte hans ophøjede herskermagt, og afholdt sig, som 

Modestus rådede ham til, aldeles derfra og åbnede på den måde porten på vid gab for rovlysten. Denne tog for hver dag 

mere overhånd ved den endrægtige slyngelagtighed hos dommere og sagførere, som solgte småfolks retssager til 

befalingsmænd i hæren eller magthavere ved hoffet og vandt til gengæld enten rigdomme eller høje æresposter. 

Dette hverv at være taler for retten betegner den herlige Plato som skyggebilledet af en brøkdel af offentlig gerning og som 

den fjerde art af smigreri; Epikurus derimod kalder det kunsten at bedrage og regner det ligefrem blandt slette gøremål. 

Tisias kalder det et redskab for overtalelsen, og med ham stemmer leontineren Gorgias. Dette er de gamles mening om 

denne kunst, som i østerlandene ved visse folks foretagenhed pådrog sig et sådant had hos alle retskafne folk, at man til 

sidst måtte indskrænke dens udøvelse indenfor et bestemt tidsrum. Før jeg vender tilbage til fortsættelsen af min 

fortælling, vi jeg tale nogle få ord om dette skammelige uvæsen, således som jeg af egen erfaring kender til det fra den tid, 

jeg selv opholdt mig i disse egne. 

I gamle dage gjorde sagførerne retssalene ære ved deres skønne foredrag. Begavede med stor veltalenhed, ivrige for lærde 

studier, udmærkede talerne sig ved sin ånd, sin retskaffenhed, sin rige og skønne fremstillingsevne, som f. eks. Demostenes, 

om hvem de attiske historieskrifter fortæller, at når han skulle tale, plejede man at samle sig fra hele Grækenland for at 

høre ham, eller Kallistratus (Note 226), som Demostenes blev så henrykt over, da han hørte ham tale i hin navnkundige 

retsstridighed om Oropus på Evboa, at han forlod både Akademiet og Plato og sluttede sig til ham; eller som Hyperides, 

Æskines, Andokides, Dinarkus og Antifon fra Ramnus, der efter de gamles beretning var den første, som tog penge for at 

føre en retssag. Ligeledes glimrede hos romerne mænd som Rutilius, Galba og Skaurus ved deres rene liv, sin hæderlige 

karakter og sin ædruelige tænkemåde og ligeledes siden under de følgende tiders vekslende løb mange censoriske og 

konsulariske mænd, smykkede med triumfens hæder, mænd som Krassus, Antonius, Filippus, Skævola (Note 227) og utallige 

andre, der efter glimrende bedrifter, sejre og trofæer udmærkede sig i borgerlige embeder og nød stor ære og berømmelse 

af de laurbær, de vandt sig i sine glimrende kampe på torvet. Og efter disse kom den fortrinligste af dem alle, Cicero, som 

ved sin alt beherskende tales strøm rev mangen ulykkelig ud af domfældelsens flammer, han, hvis grundsætning var, at der 

måske er tilfælde, hvor man ikke kan dadles, fordi man ikke påtager sig at føre forsvar for et menneske, men har man 

påtaget sig at forsvare én, da gør man sig skyldig i en forbrydelse, når man gør det skødesløst. 

Men nu derimod ser man gennem alle østerlandenes egne røverske voldsmænd af forskellig slags løbe fra det ene torv til 

det andet, belejre de riges huse og lig spartanske eller kretensiske hunde opbyggelig opsnuse ethvert spor, indtil de får fat i 

retssagerne. 

Den første afdeling af dem består af sådanne, som selv udstrør sæden til alskens stridigheder, trækker sagerne ud ved 

tusind forskellige terminudsættelser, stormer enkers og forældreløses døre og tænder dødeligt had snart mellem venner, 

som ikke er enige, snart mellem frænder, hos hvem de mærker blot den ringeste mulighed for, at de kan komme i spændt 

forhold til hinanden. Og hos disse taber ikke lasterne sig som hos andre lidt efter lidt i tidens løb, men de tiltager mere og 

mere i styrke; fattige som de føler sig i sin umættelige rovlyst, forstår de at bruge deres evner som en dragen dolk til ved 

listige talemåder at føre dommernes retskaffenhed bag lyset, uagtet disse sidder der, for at retten skal gå sin gang. Hvad der 

hos dem skal tage sig ud som frimodighed, standhaftighed og veltalenhed, er ikke andet end frækhed, hensynsløs 



dumdristighed og forfængelig ordflom - lutter forkastelige kunstgreb, som det efter Tullius’s forsikring er en forbrydelse at 

bruge til at lede dommerens samvittighedsfuldhed på afveje med (hvor Cicero siger dette, vides ikke). Han siger nemlig: 

«Når der i al offentlig virksomhed ikke gives noget, man så omhyggelig må værge mod forfalskning som stemmegivningen 

ved folkemøder og domstolenes kendelser, så indser jeg ikke, hvorfor den, der i nogen af disse to retninger anvender deres 

penge til bestikkelser, skal være strafbar, men den, der anvender sin veltalenhed dertil, endog skal høste lovtaler. Efter min 

mening anretter den mand mere ondt, der bestikker dommeren ved sin tale, end den, som bestikker ham med penge; thi 

med penge kan man ikke bestikke en agtværdig mand, men derimod nok med ord.» 

Den anden klasse består af folk, der udgiver sig for lærde kendere af retsvidenskaben, skønt et sådant kendskab er blevet til 

en umulighed, siden der er fremkommet sådan en mængde love, der indbyrdes modsige hinanden; og nu går disse 

mennesker omkring i afmålt stilhed, som var de deres egen skygge, så tavse, som om deres læber var syet sammen. Som 

om de skulle stille mennesker deres nativitet eller fortolke Sibyllas spådomsudsagn, lader de deres ansigt præge sig med 

alvor og lægger det i velberegnede strenge folder og byder frem til fals den visdom, de selv i stilhed af kedsomhed gaber 

over. For at give sig udseendet af at eje en dybere kendskab til retsvidenskaben, taler de altid om Trebatius, Kaskellius, 

Alfenus og Aurunkernes og Sikanernes love (Note 228), som dog allerede forlængst er glemte og for mange århundreder 

siden begravne med Evanders moder. Sæt dem på prøve, foregiv, du med frit forsæt har dræbt din egen moder, og, 

forudsat naturligvis, de mærker, du har mønt, forpligter de sig til af deres videns forråd at forsyne dig med de nødvendige 

frikendelsesgrunde. 

Den tredje klasse består af folk, som for at nå berømmelse i sin byrdefulde livsstilling hvæsser sin tunge, den de holder 

tilfals for alle, til bekæmpelse af sandheden. Med skamløs pande og lumpne bagvaskelser åbner de sig adgang, hvor de vil; 

de bekymrede, af så mange forskellige tanker optagne dommere indvikler de i et uopløseligt net af forretninger, arbejder på 

at drage alle slags fredelige folk ind i retsstridigheder og bringer ved deres indviklede spørgsmål med flid domstolene i 

forlegenhed, disse, som når alt går rigtig til, er retfærdighedens templer, men som bliver til skjulte, svigefulde faldgruber, 

når fordærvelsen bryder ind over dem; bliver nogen hildet her og falder i, kommer han ikke ud igen før efter års og dags 

forløb og er da ovenikøbet udsuget lige til marven. 

Den fjerde og sidste klasse, uforskammet, påtrængende og blottet for al dannelse, består af folk, som er løbet alt for tidlig 

af skole og nu løber om i hver krog af byen, tænker mere på gadeviser end på hvorledes en retssag skal behandles, stormer 

de riges døre og gør jagt på gæstebud og udsøgte lækkerier. Da disse folk nu engang har ofret sig for sådan vinding, som 

drives i mørket, og til ikke at tragte efter andet end penge, så forfører de alle slags uskyldige folk til at indvikle sig i 

retssager, som der slet ikke er nogen virkelig grund til; får de så lov til at føre en sådan sag, hvad der imidlertid kun sjældent 

sker, så skaffer de sig først under selve processens gang af modpartens mund de nødvendige efterretninger om navnene og 

hovedpunkterne i den sag, de har påtaget sig, og nu strømmer der fra dem en sådan masse ufordøjet sniksnak, at man 

skulle tro, man hørte den hylende Tersites’s modbydelige opstød (i Homers Iliade). Når de så kommer i mangel på beviser 

for deres påstande, griber de til den udvej at bryde ud i de voldsomste skældsord, hvorfor de også flere gange er blevet 

anklagede og dømte for deres uafladelige grovheder mod ansete mænd. Ja, nogle af disse folk er så rå og uvidende, at de 

ikke kan mindes nogensinde at have ejet en lovbog. Kommer man i et selskab af lærde mænd til at nævne navnet på en 

gammel forfatter, tror de, det er et udenlandsk navn på en fisk eller noget andet spiseligt; hvis en fremmed spørger f. eks. 

efter den ham personlig ubekendte taler Marcianus, så giver de sig øjeblikkelig allesammen ud for Marcianer. De tager ikke 

det ringeste hensyn til lov og ret, men solgte med hud og hår som de er under havesygens trælleåg, forstår de sig ikke på 

andet end den mest ubegrænsede frækhed i at gøre fordringer. Har de engang fanget nogen i sit garn, indvikler de ham i 

tusind forskellige snarer, anstiller sig engang imellem til afveksling syge for med flid at hale sagen ud, har syv forskellige 

indledningsmåder på rede hånd til frit valg for til ingen nytte at trække det klareste spørgsmål i langdrag og forstår at 

sammenvæve et helt væv af udsættelsesgrunde, som det altid tager tid at undersøge. Er så de stridende parter tilstrækkelig 

udplyndrede og dage, måneder og år gåede hen, så bliver endelig den nu forældede retssag indledet, og nu rykker disse 

oplyste hoveder frem og i følge med dem andre skyggebilleder af advokater. Når nu rettens skranker har åbnet sig for dem, 

når forhandlingerne begynder om et menneskes formue eller liv, når det gælder at arbejde på at befri en uskyldig fra 



bøddelens sværd eller fra sørgelige tab, så lægger de panden i folder, slår på skuespillernes vis ud med armene, så de blot 

mangler, hvad Grakkus havde, en fløjtespiller bag ryggen til at give tonen an (Note 229), og står en tid lang i denne stilling 

overfor hinanden. Så kommer endelig efter foregående overenskomst den, som er mest kæk, når det gælder at tale, med en 

sødlig indledning, som giver løfte om, at nu kommer der ord så skønne, at de vil kappes med talerne for Kluentius eller for 

Ktesifon; og når han så endelig er kommet til den slutning, alle de tilstedeværende med sådan længsel har imødeset, så 

løber det hele ud på, at efter tre års forløb, så lang tid nemlig, som retssagen har været svævende, er sagførerne endnu ikke 

kommet til fuld klarhed over kendsgerningerne, hvorfor de må bede om udsættelse. Den får de så og forlanger nu påståelig 

løn for møje og fare, ret som om de havde kæmpet med den gamle Antæus. 

Ikke desto mindre har dog sagførerstanden flere ubehageligheder, som en rettænkende mand ikke kan udsætte sig for. Thi 

har de engang vænnet sig til en sådan lumpen vinding, kommer de selv i hårene på hinanden og uddeler, så snart engang 

skrankerne for skældsordene er brudte, som før sagt, fornærmelser til alle sider, men aldrig værre end da, når de ikke med 

eftertrykkelige grunde kan forsvare en dårlig sag, de har påtaget sig. Undertiden har de også med dommere at gøre, som 

snarere har øst sin viden af Filistios eller Æsopus’s spektakkelstykker (Filistio og Æsopus var begge skuespillere fra 

republikkens sidste tider) end gået i Aristides den Retfærdiges eller Katos skole, folk, som for klingende mønt har købt sig 

deres embeder og nu lig ubehagelige kreditorer udplyndrer deres medmennesker, hvor de kan opdage noget spor af 

formue. Og endelig har sagførerhvervet foruden alt det øvrige den overordentlig slemme ubehagelighed ved sig, at uagtet 

folk af tusinde forskellige grunde kan tabe en sag, så er dog næsten alle procesførende så at sige fødte med den tro, at går 

det dem galt, er det sagførerens skyld; i hans magt havde det stået at lade dem vinde sagen. Derfor kaster de al deres vrede 

på deres forsvarere, men ikke på deres egen sags slethed eller, hvad der vel også kan ske, på dommernes uretfærdighed. - 

Dog, tilbage til vort emne. 

5. Da våren kom, brød Valentinianus op fra Treveri og rykkede i ilmarcher fremad ad de sædvanlige veje. Da han nærmede 

sig til de egne, hvorhen han agtede sig, kom der ham i møde sendemænd fra sarmaterne, som kastede sig for hans fødder 

og i de mest fredelige udtryk bad ham være mild og skånsom, når han kom til deres land; deres landsmænd havde, som han 

selv ville finde, ikke taget del i nogen ugerning, ja, havde ikke engang været medvidere i nogen. Da de den ene gang efter 

den anden gentog dette, gav kejseren dem efter moden overvejelse det svar, at han ved hjælp af de pålideligste vidnesbyrd 

ville undersøge sagen der, hvor man sagde, at misgerningerne var begåede, og derefter lade den skyldige straffe. Derfra 

drog han videre til Karnuntum (Haimburg ved Wien), en by i Illyrien, som nu sukkende og mod deres vilje». Dette ord traf 

kejseren som et dolkestik; lig en kløgtig sporhund gav han sig nu til at udforske præfektens handlinger, idet han på sit 

modersmål spurgte Ifikles om folk, han kendte, f. eks. hvorledes det gik den og den, som engang havde stået i så høj ære, 

eller den, som havde været så rig, hin, der havde haft den højeste rang blandt sine standsfæller. Da han erfarede, at én var 

flyttet over havet, en anden havde kvalt sig selv, en tredje dræbt sig på anden vis, en fjerde opgivet ånden under piskeslag, 

blev han umådelig vred, og denne hans forbitrelse blev så ovenikøbet næret af den daværende overhofmarskal Leo, som 

desværre selv tragtede efter præfekturet for at falde fra en så meget større højde. Havde han kommet i besiddelse af en 

sådan magt, ville Probus’s embedsførelse have været at løfte til skyerne imod det, han havde tilladt sig. 

Under sit ophold i Karnuntum blev kejseren ved i tre fulde sommermåneder i rad at skaffe tilveje våben og levnedsmidler 

for, så snart der viste sig en gunstig lejlighed, at angribe ophavsmændene til disse sørgelige uroligheder, kvaderne. Her var 

det også, at den militære regnskabsfører Faustinus, en søstersøn af den prætoriske præfekt Viventius (i Gallien), som efter 

en af Probus ført retsundersøgelse blev lagt på pinebænken og henrettet; anklagen mod ham lød på, at han skulle have 

dræbt et æsel for at bruge det til hemmelige kunster, efter hvad hans anklagere påstod, men som han selv forsikrede, for at 

tilberede et middel mod håraffald. Efter en anden angivelse, der kun blev lavet sammen for at styrte ham, skulle en mand 

ved navn Nigrinus i spøg have bedt ham om at gøre ham til notar, hvorpå den anden leende råbte: »Du får gøre mig til 

kejser, hvis du vil have det ønske opfyldt». Denne spøg blev nu fortolket på en så uretfærdig måde, at den kostede 

Faustinus selv, Nigrinus og flere andre livet. 

Valentinianus lod nu Merobaudes med den afdeling fodfolk, der stod under ham, og ifølge med ham underhærføreren 

Sebastianus marcherede i forvejen for at hærge og opbrænde barbarernes landsbyer; selv drog han ilsomt til Acinkum, 



samlede for uventede tilfældes skyld fartøjer sammen, slog ilfærdig en bro og rykkede over på den anden side, ind i 

kvadernes land. Disse iagttog hans bevægelser fra de høje fjeldtoppe, hvor de for størstedelen havde trukket sig hen med 

deres hustruer og børn, tvivlrådige og bekymrede for fremtiden; men nu blev de som bedøvede af skræk, da de tværtimod 

hvad de havde ventet så de kejserlige hærmærker indenfor deres land. Valentinianus drog altså frem så hurtig, 

omstændighederne tillod det, og lod uden hensyn til alder alle hugge ned, som overfaldet var kommet så pludselig på, at de 

endnu strejfede omkring og således faldt i fjendernes hænder. Efter at have brændt alle huse vendte han derpå tilbage 

uden at have mistet en eneste mand af dem, han førte med sig. Nu opholdt han sig atter en tid lang i Acinkum (Ofen), men 

da høsten pludselig kom på, blev han nødt til at se sig om efter et brugeligt vinterkvarter her i disse egne, hvor kulden 

sædvanligvis bedækker alt med is; og det var ham da ikke muligt at finde noget mere bekvemt sted end Sabaria (Stein ved 

Anger), uagtet byen på den tid var svag nok og dertil også rammet af flere svære ulykker. Imidlertid brød han også snart op 

herfra, hvor vigtigt det end var at skaffe soldaterne hvile, drog raskt langs med flodbredden og nåede omsider, efter at have 

ladt tilstrækkeligt mandskab tilbage til beskyttelse for lejren og fæstningerne, til Bregitio (Szøny ikke langt fra Komorn). Her 

lod skæbnen, som allerede længe havde lagt deres planer til kejserens død, mange slags jærtegn indtræffe og varsler om, at 

hans endeligt forestod. Få dage i forvejen flammede nemlig på himlen langhalede kometer, der stedse er forbud på 

højtstillede menneskers død; om deres oprindelse har vi før omtalt. Tidligere havde i Sirmium under et pludseligt 

udbrydende uvejr en lynstråle sat en del af paladset, rådhuset og torvets bygninger i flammer, og i Sabaria satte, endnu 

medens kejseren opholdt sig der, en ugle sig på mønningen af det kejserlige badehus og istemte sine dødsklager, uden at 

det var muligt selv for den sikreste hånd at ramme den med pile eller sten, uagtet man ivrig kappedes om at skyde på den. 

Da kejseren skulle forlade Sabaria for at rykke i marken, tænkte han at drage ud gennem den port, hvoraf han var kommet 

ind for derved selv at skaffe tilveje et varsel om, at han snart skulle vende tilbage til Gallien. Medens man til den ende 

rensede et forsømt sted for alt det smuds, som havde dynget sig op der, styrtede den falddør af jern ned, som beskyttede 

indgangen; en mængde mennesker forsøgte af al deres magt at skaffe den til side, men forgæves anvendte man en hel dag 

dertil, og han blev da nødt til at drage ud gennem en anden port. Natten før den dag, da han skulle dø, havde han en af 

disse almindelige drømme; han så sin fraværende hustru sidde med udslået hår og iført sørgeklæder. Denne drøm kunne let 

udtydes derhen, at det var hans lykkegudinde, som nu i sørgeklædning stod i begreb med at skilles fra ham. Om morgenen, 

da han ville fortsætte marchen, var hans åsyn barskt og mørkt; hans hest blev ført frem, men ville ikke tage ham op og 

stejlede mod sædvane. Da blev han, opbrusende som han var af naturen, rasende og befalede, at man skulle hugge den 

højre hånd af rideknægten, fordi han med denne uforvarende var kommet til at støde til ham, da han sprang op på hesten. 

Den uskyldige unge mand havde også måttet lide denne pinlige straf, hvis ikke staldmesteren Cerealis med fare for sig selv 

havde opsat fuldbyrdelsen af udåden. 

6. Derpå ankom der sendemænd fra kvaderne, som bønlig anholdt om fred og forglemmelse af hvad der var sket, og for at 

de om muligt kunne bortrydde enhver hindring, der kunne stille sig i vejen for dem, tilbød de at stille ungt krigsmandskab og 

yde andet, som kunne være Romerstaten til nytte. Det blev besluttet at tage imod dem, tilstå dem den våbenstilstand, de 

forlangte, og så vende tilbage igen, da mangelen på levnedsmidler og den ugunstige årstid ikke tillod os at gå dem nærmere 

ind på livet; sendemændene blev følgelig under Ækvitius’s ledelse førte ind i Statsrådet (Ækvitius var efter 31. 12 

Overceremonimester). Her stod de med bøjet ryg, bedøvede af ængstelse og begyndte, da de fik befaling til at sige deres 

ærinde, under edelige forsikringer at udvikle en hel række af de sædvanlige udflugter; de påstod, at der ikke forelå nogen 

forbrydelse mod vort folk som følge af en aftalt plan mellem deres egne høvdinger, men derimod skrev alle de ulovligheder, 

som var blevet begåede, sig fra nogle fremmede røverbander, der opholdt sig ved floden; tillige lod de falde nogle ord om, 

at det måtte være nok til at undskylde, hvad der var sket, at opførelsen af skansen, hvortil man ingen ret havde, og som 

man ovenikøbet havde valgt en uheldig tid til, nødvendigvis måtte opflamme et så vildt folk til forbitrelse. Herover blev 

kejseren yderst opbragt og begyndte allerede ved de første ord af sit svar at antage en overmodig mine og i en bebrejdende 

tone at udskælde hele folket for dets utaknemlighed og glemsomhed overfor velgerninger. Lidt efter lidt formildedes han 

dog og syntes at blive mere tilbøjelig til venligere forholdsregler, da han på en gang ramt som af et lyn og blev stående dér 

snappende efter vejret og målløs, medens en brændende hede bredte sig ud over hans ansigt; pludselig brød en blodstrøm 

frem, og dødssveden stod ham på panden; da ilede hans mest fortrolige tjenere til for ikke at lade ham synke om i alles 

nærværelse og i påsyn selv af ringe folk og bragte ham ind i det inderste værelse. Her fik man ham til sengs; men så svagt 



hans åndedræt end var, var hans åndskraft dog ikke svækket og han kendte alle de omkringstående, som kammerherrerne i 

største hast havde kaldt til for at forebygge al mistanke om et mord. Den heftige brand i hans indre dele gjorde det 

nødvendigt at årelade ham, men det var ikke muligt til det brug at finde nogen læge, da kejseren selv havde fordelt dem på 

forskellige steder for at hjælpe de soldater, som var angrebne af pesten. Endelig fandt man dog en, men uagtet denne den 

ene gang efter den anden åbnede en åre på ham, kunne han dog ikke få en eneste dråbe blod til at flyde, da alting 

indvendig var som forbrændt af den stærke hede eller også havde, som andre formodede, alt blod forladt lemmerne, fordi 

nogle blodkanaler, dem, man nu kalder hæmorroider, som følge af en stærk forkølelse var blevet voldsomt angrebne og 

havde lukket sig. Da sygdommen tog til med stor heftighed, mærkede han selv, at det var forbi med ham; han forsøgte 

vistnok endnu at tale eller anordne noget, hvad man kunne slutte sig til af den stønnen, der oftere rystede hans bryst, 

klapringen af hans tænder og den måde, hvorpå han bevægede sine arme, som han fægtede i luften med lig en 

nævekæmper; men endelig svandt hans kraft, blå pletter viste sig på hans hud, og efter lang kamp opgav han så ånden i sit 

55de år efter at have regeret i 12 år på 100 dage nær. 

7. Det er her stedet til, som vi oftere har gjort, i korthed at sammenfatte det vigtigste af denne kejsers liv fra hans faders 

byrd af indtil hans egen død uden at forbigå enten hans fejl eller hans gode sider, som kom for dagen i hans høje magtfylde; 

thi den plejer gerne at blotte, hvad der ligger på bunden af et menneskes hjerte. 

Hans fader, Gratianus den Ældre, stammede fra Cibalæ, en by i Pannonien; han var af lav byrd og førte allerede fra sine 

tidligste dage navnet Rebslageren, fordi han endnu før han blev voksen drog omkring og bød frem til salgs et tov, som ingen 

kunne få fra ham, ikke engang fem soldater på én gang, som af al sin magt prøvede på det; et sidestykke til Milo (en berømt 

atlet i oldtiden) fra Kroton (Crotoni er en græsk by i Syditalien), hvem ingen magt på jorden kunne fraviste et æble, som han 

holdt fast i sin venstre eller højre hånd. På grund af denne sin store legemsstyrke og sin færdighed i alt, hvad der hørte med 

til soldaternes brydeøvelser, blev Gratianus snart kendt i videre kredse, blev optaget blandt livdrabanterne, steg til tribun og 

derpå til underbefalingsmand for hæren i Afrika. Her pådrog han sig imidlertid mistanke om underslæb og tog sin afsked, 

men trådte siden, omend først længe efter i samme egenskab i spidsen for den britanniske hær og vendte så endelig efter 

en ærefuld afsked tilbage til sit hjem, hvor han levede stillede og rolig; imidlertid blev han dog straffet af Konstantius med 

inddragelsen af sine godser under borgerkrigen, fordi han skulle have beværtet Magnentius, dengang denne kom gennem 

egnen for at forfølge sit mål. 

Faderens fortjenester tjente allerede fra ungdommen af Valentianus til anbefaling, og da han desforuden også 

understøttedes af sine personlige egenskaber, blev han i Nikæa beklædt med kejserværdighedens udmærkelsestegn, 

hvorpå han tog sin broder Valens til medstyrer, da denne ikke blot ved blodets bånd, men også ved endrægtighed i 

tankegang på det nøjeste var knyttet til ham og tillige, som vi senere på passende sted skal påvise, holdt middelvejen 

mellem godt og ondt. Næppe havde altså Valentinianus efter de mange besværligheder og farer, han havde været udsat for 

i sit privatliv, tiltrådt sin regering, før han med tanke på de fæstninger og byer, der lå langs med floderne, ilede til Gallien, 

som nu igen var udsat for alamannernes indfald; thi ved efterretningen om kejser Julianus’s død, ham, hvem de havde 

frygtet mere end nogen anden siden Konstans’s dage, havde disse igen truende løftet hovedet. Derfor blev også med god 

grund Valentinianus en skræk for dem, da han ikke blot betydelig forstærkede sin hær ved nyt mandskab, men også 

beskyttede Rhinen på begge sider ved udvidelse af skanserne og fæstningerne, for at ingen fjende nogensteds ubemærket 

skulle komme ind i vort land. 

For at forbigå meget andet, som vidnede om en kraftig herskerånd, og som han enten udførte i egen person eller ved 

kraftige hærføre, så skal her kun omtales, at han kort efter at have optaget sin søn Gratianus til medstyrer, hemmeligt - thi 

åbenlyst formåede han det ikke - ryddede af vejen alamannerkongen Vitikabius, en søn af Vadomarius, en mand i sin første 

ungdomskraft, som ophidsede folkeslagene rundt om til opstand og krig; derpå kæmpede han med alamannerne i 

nærheden af Solicinium; her havde han nær mistet livet i et baghold, men slog alligevel hele den fjendtlige hær så 

fuldstændig, at kun nogle få reddede sig ved en hurtig flugt i nattens mørke. 



Medens han med stor forsigtighed fuldbyrdede dette, var sakserne komne i frygteligt raseri og gjorde indfald på alle kanter, 

uden at nogen anede faren; de var netop i færd med at vende tilbage, da Valentinianus med en vistnok uredelig, men dog 

nyttig list gjorde ende på dem netop i egne, hvor de havde gjort så rigt et bytte, og fratog røverne med magt deres rov. 

Også britannerne, som ikke længere var istand til at udholde de uafladelige overfald af fjendeskarer, gav han frihed og ro 

tilbage og åbnede dem udsigt til bedre tider, idet næsten ingen af de plyndrende horder fik lov til at vende tilbage til deres 

hjem. 

Med samme snarrådighed gjorde han det også af med den landsforviste pannonier Valentinus, som i de samme egne 

forsøgte at forstyrre den offentlige ro, men af ham hindredes i at sætte sit forehavende i værk. 

Derpå befriede han det af uventede ulykker rammede Afrika fra dets store nød, dengang Firmus ikke længere kunne 

udholde de militære embedsmænds havesyge og overmod og kaldte under våben de mauriske folkeslag, som så gerne 

følger hvert vindpust, der fører dem til kamp. 

Med samme tapperhed ville han også have hævnet Illyrikums sørgelige lidelser, hvis han ikke var blevet overrasket af døden 

og havde måttet efterlade sig denne alvorlige ting uafgjort. 

Vistnok blev disse her nævnte foretagender udførte af hans udmærkede hærførere; men dog er det bekendt nok, at han 

som en snarrådig mand med lang erfaring i krigsvæsenet selv tog hånd i med meget. Det berømmeligste vidnesbyrd om 

dette ville have været, om det havde lykkedes ham at få den da så almindelig frygtede kong Makrianus levende i sin magt; 

herpå gjorde han et ivrigt forsøg, efter at han med sorg og bekymring havde erfaret, at han var undsluppet burgunderne, 

som han selv havde ført alamannerne på halsen. 

8. Efter denne korte oversigt over kejserens handlinger vil vi i tillid til, at efterverdenen, som ikke lader sig forblinde af frygt 

eller lumpent kryberi, plejer upartisk at kunne bedømme fortiden, kortelig opregne hans fejl, dog således, at vi heller ikke 

glemmer hans gode egenskaber. Undertiden påtog han sig skin af mildhed, uagtet hans hidsige natur gjorde ham mere 

tilbøjelig til strenghed, og glemte altså, at en fyrste må vogte sig for al overdrivelse som for en stejl klippe. Thi der findes 

intet eksempel på, at han lod sig nøje med en mild straf, men tvært imod lod han stundom den ene blodige undersøgelse 

knytte sig til den anden og lod i de pinlige forhør flere mennesker martre til døden; hans tilbøjelighed til at gøre ondt var så 

stor, at han aldrig benådede nogen, hvis dødsdom var ham forelagt til underskrift, hvad dog selv de grusomste kejsere 

undertiden har gjort. Og dog havde han kunnet stille sig mange eksempler fra den gamle historie for øje og tage sig til 

efterligning både fra hjemmet og fra de fremmede mangt et træk af menneskelighed og mildhed, disse to dyder, som efter 

de vises erklæring er i slægt med hinanden. Herpå får det være nok at anføre følgende eksempel. Den mægtige perserkonge 

Artakserkses (Kserkses’s søn), hvem den uforholdsmæssige længde af et af hans lemmer skaffede tilnavnet den 

langhåndede, formindskede de talrige dødsstraffe, der altid forekommer hos et udannet folk, med den ham ejendommelige 

mildhed derved, at han stundom lod hugge turbanen i stedet for hovedet af de skyldige og i stedet for ørene, som det efter 

gammel kongeskik skulle ske ved forseelser, afskar de snører, som hang ned fra hovedbedækningen. Dette mådehold 

skaffede ham hans undersåtters tilfredshed og agtelse i den grad, at han under samtliges medvirken kunne udføre de 

mange glimrende bedrifter, som græske forfattere omtaler med så mange lovtaler. I en af de samnitiske krige fik en 

underhærfører blandt prænestinerne (de boede i Latium lige syd for Rom)  befaling til at skynde sig på sin post, men 

efterkom kun nølende buddet. Den daværende diktator Papirius Kursor (var diktator i Samniterkrigen 325 f. Kr.) kaldte ham 

for sig, for at han kunne retfærdiggøre sig, og lod på samme tid liktoren gøre sin økse i stand (liktorer fulgte de højere 

øvrighedspersoner og fuldbyrdede straffene, som de blev pålagt). Medens manden nu stod der som bedøvet og havde 

mistet modet endog til at undskylde sig, lod Papirius henrettelsen fuldbyrde på en busk i nærheden og med denne spøg 

manden slippe, uden at han derfor led noget skår i sin agtelse; tværtimod gik han sejrrig ud af den langvarige og farlige krig 

og gjaldt for den eneste mand, som havde været i stand til at modstå Aleksander den Store, hvis denne havde sat sin fod på 

Italiens grund. Om alt dette vidste måske Valentinianus intet; uden at tænke på, at fyrstens mildhed altid er en trøst for den 

ulykkelige, hobede han den ene straf med ild og sværd på den anden. Og dog har retsindige mennesker aldrig betragtet 



dette anderledes end som det yderste middel i store farer, hvad Isokrates udtaler på sin skønne måde, han, som ikke ofte 

nok kan gentage, at stundom må en fyrste tilgive den modstander, han har overvundet ved våben, og lade, som om han ikke 

vidste, hvad retfærdigheden egentlig krævede. Formodentlig var det under indflydelsen af denne tankegang, at Tullius 

udtalte sit herlige ord, dengang han forsvarede Oppius: »At bidrage væsentlig til sine medmenneskers redning har gjort 

mange ære; ikke at række hånden til deres undergang har ingen nogensinde haft skam af.« 

Den begærlighed efter gods, som ikke gør nogen forskel på ret og uret, og lysten til at drage al mulig fordel af andres 

skibbrud greb hos denne kejser mere og mere om sig. Ganske vist søgte man at undskylde dette ved at henvise til kejser 

Aurelianus (kejser fra 270-275 e. Kr.), idet man påstod, at ligesom denne efter Gallienus’s dage, under den fortvivlede 

stilling, hvori staten da befandt sig med sit udtømte skatskammer, som en bjergstrøm styrtede sig over de rige, således 

havde også Valentinianus efter alle ulykkerne på det partiske hærtogt af mangel på midler til at udfylde troppernes tal og 

skaffe dem sold, med grusomheden forenet begærligheden efter at samle skatte. Kun var fejlen, at han lod, som om han 

ikke vidste, der gives noget, som man ikke bør gøre, selvom man kan det. I så måde var han ganske ulig den gamle 

Temistokles, som efter kampen og perserhærens ødelæggelse i ro og mag gik omkring på valpladsen, og når han da så, der 

lå gyldne armbånd og halskæder på jorden, sagde han til en af de ledsagere, som fulgte ham: «Tag det op til dig, thi du er 

ikke Temistokles.» (Plutark fortæller, det var som opsynsmand over strandingerne at Temistokles sagde dette). Han mente 

altså, det var foragteligt for en stor hærfører at søge sig vinding af hvad det skulle være .... [Eksempler på sådan - her er et 

hul i teksten] uegennyttighed gives der også en mængde af hos de romerske hærførere; jeg vil imidlertid ikke nævne dem, 

da de ikke giver noget vidnesbyrd om en fuldkommen dyd - ikke at forgribe sig på fremmed ejendom er jo dog egentlig 

ingen fortjeneste - men kun af de mange, som gives, fremføre ét fuldt pålideligt vidnesbyrd om uegennyttigheden hos det 

menige folk i gamle dage. Da nemlig Marius og Cinna havde givet den romerske almue de proskriberedes rige huse til 

udplyndring, så skånede folket, som med al sin råhed dog plejer at lytte til menneskelighedens røst, denne fremmede, 

måske med møje erhvervede ejendom, så at der ikke fandtes nogen, selv af de fattigste og laveste, som under denne 

statens ulykke kunne finde sig i at røre ved noget af det, man dog havde givet ham lov til at tage. (De proskriberede var de 

som offentlig var udpegede til død og ejendomstab). 

Desforuden pintes Valentinianus i sit inderste hjerte af misundelse, men da han vidste, at de fleste laster gerne vil have 

skinnet af dyder, førte han bestandig det ord i munden, at strenghed er den sande herskermagts ledsagerinde. Det er jo 

altid tilfældet med de mest højtstillede folk, at de tror, de har lov til alt, og føler en stærk tilbøjelighed i sig til at ydmyge 

sine modstandere og fortrænge dem, der er bedre end de selv; således hadede han da også alle velklædte, dannede, rige og 

fornemme folk og berøvede tapre mænd den ære, som tilkom dem, for at det skulle tage sig ud, som om han var den 

eneste, der udmærkede sig ved gode egenskaber. Dette er imidlertid en fejl, som efter hvad vi har læst om, kejser 

Hadrianus også skal have lidt meget af. 

Meget ofte drog kejseren til felts mod frygtsomme og kaldte sådanne mennesker en skamplet på menneskeheden, uslinger, 

som fortjente at sættes på nederste trin; og dog blev han selv flere gange ligbleg ved de mest ugrundede skræmmebilleder 

og bævede i sin inderste sjæl for ting, der ikke havde det ringeste på sig. Dette forstod overhofmarskalen Remigius; så snart 

han derfor mærkede, at kejserens vrede bruste op over et eller andet, lod han nogle vink falde om truende bevægelser 

blandt barbarerne, og øjeblikkelig blev Valentinianus grebet af skræk og var så huldsalig og mild som Antoninus Pius. Med 

sit vidende og vilje indsatte han aldrig ondskabsfulde dommere; erfarede han derimod nogensinde, at de, han havde indsat, 

gik frem med hårdhed, roste han sig af at have fundet en Lykurg og en Kassius, sammenlignede dem med hine 

retfærdighedens piller i gamle dage og opmuntrede dem bestandig i deres skrivelser til at straffe selv ubetydelige forseelser 

strengt. Heller ikke fandt nogensinde ulykkelige, der var ramt af en uventet lidelse, nogen tilflugt i kejserens mildhed, som 

dog for sådanne folk skal være det samme som den længselsfuldt ventede havn for dem, der tumler om på det oprørte hav. 

Thi det højeste endemål for en retfærdig regering er, som de vise lærer, undersåtternes velfærd og lykke. 

9. Det er nu i sin orden, at vi kommer til det, som var rosværdigt hos ham og kan tjene enhver retsindig mand til forbillede; 

havde han bragt sin øvrige adfærd i jævnhøjde med dette, da havde han levet som en Trajanus og en Markus (Aurelius). 

Mod provinsernes indbyggere var han meget skånsom og lettede overalt skattebyrderne; han anlagde på de mest passende 



steder byer og grænsefæstninger; han holdt strengt over mandstugten i hæren og fejlede kun deri, at han straffede selv 

ubetydelige forseelser hos de menige, medens han derimod befordrede de højere befalingsmænds skurkestreger ved at se 

gennem fingre med dem og flere gange tilstoppe sine øre overfor de klager, som rejste sig mod dem; følgen heraf var da 

også urolighederne i Britannien, ulykkeshændelserne i Afrika og Illyrikums hærgning. 

Kyskhed og sædelighed overholdt han strengt hjemme og ude og var ikke plettet af nogen liderlighed enten i tankegang 

eller handling; derfor holdt han også frækheden ved hoffet i stramme tøjler og kunne så meget lettere våge over denne sag, 

som han ingen overbærelse viste mod sine egne slægtninge, hvem han enten lod leve i privatlivets stilhed eller kun 

beklædte med mindre embeder. Den eneste undtagelse gjorde han med sin broder, som de farlige forhold tvang ham til at 

gøre til sin medstyrer. 

I bortgivelsen af de højere embedsstillinger var han ængstelig forsigtig; aldrig blev under hans styre en mægler sat over en 

provins, aldrig et embede solgt, undtagen måske i begyndelsen af hans regering, da der i det hele taget, som almindeligt 

under sådanne forhold, blev begået en del forbrydelser af folk, som håbede at komme raskt i vejret eller at slippe fra det 

uden straf. 

I krig var han meget dygtig, hvad enten det gjaldt angreb eller forsvar, var forsigtig og udholdende overfor strabadser; i 

rådet forstod han med klogskab at tale for eller imod en forholdsregel, og var i alt, som havde med krigsvæsenet at gøre, 

nøjagtig og punktlig. Han skrev en smuk hånd, var en dygtig maler og billedhugger og opfandt selv nye våben; hans 

hukommelse var stærk, hans udtryksmåde var livlig, men hævede sig kun sjælden til veltalenhed. Han holdt af at have det 

smukt omkring sig og var glad i et udsøgt, dog ikke overdådigt bord. 

Endelig udmærkede hans styre sig også derved, at han i de religiøse stridigheder ikke tog parti, ikke plagede nogen for 

denne sags skyld og ikke befalede folk at holde dette eller hint helligt; i stedet for ved truende forbud at tvinge sine 

undersåtters nakker ind under hans egen tro, lod han disse ting blive i fred, således som han havde forefundet dem. 

Hans legeme var muskelstærkt og kraftigt, hans hår og ansigtsfarve lys, hans øjne var blå og han så aldrig lige ud, men med 

et skævt sideblik, som gav ham et barskt udseende; hans figur var smuk, hans træk regelmæssige, hele hans udseende gav 

indtrykket af majestætisk værdighed. 

10. Efter at man under de sædvanlige højtideligheder havde ladet kejserens død udråbe, blev liget balsameret for at sendes 

til Konstantinopel og bisættes blandt de afdøde kejsere. I det forestående hærtogt indtrådte der nu en standsning, og i 

lejren herskede der en almindelig ængstelse for fremtiden; man var nemlig bange for de galliske legioner, som aldrig havde 

været synderlig faste i deres troskab mod den lovlige fyrste, men bestandig tilbøjelige til at besætte tronen efter sit eget 

tykke. Man havde al grund til at frygte for, at de også nu omgikkes med urolige planer, så meget mere, som Gratianus uden 

at vide om hvad der var sket endnu opholdt sig i Treveri (Trier), hvor hans fader før sin afrejse havde pålagt ham at blive. 

Under disse betænkelige forhold, medens alle ligesom folk ombord på det samme skib måtte komme til at dele alle farer, 

som indtraf, og alle havde grund til at frygte det samme, kom man til sidst overens om, at man skulle afbryde den bro, man 

før havde været nødt til at slå, dengang man rykkede ind i fjendernes land, og straks kalde Merobaudes tilbage i 

Valentinianus’s navn, som om denne endnu levede. Merobaudes, der var en klog mand, forstod, hvad der var sket, eller 

erfarede det muligvis også af den, som bragte ham buddet; da han også havde sin frygt for, at de galliske soldater kunne 

komme til at optræde som rolighedsforstyrrere, foregav han at have fået befaling til at marcherede tilbage til Rhinen med 

dem for at bevogte dennes bredder, da man hvert øjeblik, efter hans sigende, kunne vente sig et udbrud af barbarernes 

raseri. Ligeledes sendte han, som det hemmelig var ham befalet, Sebastianus, der endnu ikke vidste noget om kejserens 

død, langt bort; han var nemlig vistnok en rolig og fredsommelig mand, men stod i høj gunst hos soldaterne og var netop 

derfor allermest at frygte nu. 

Efter Merobaudes’s tilbagekomst tog man sagen under ny og endnu omhyggeligere behandling og blev endelig enig 



om at hæve den afdøde Valentinianus’s fireårige søn af samme navn til medstyrer; han opholdt sig dengang hundrede mile 

(tyve geografiske mil) borte hos sin moder Justina (Note 230) på en landgård ved navn Murocinkta. Under alles bifaldende 

tilslutning blev så hans morbroder Cerealis øjeblikkelig sendt afsted og bragte drengen tilbage med sig til lejren på en 

bærestol, hvorpå han seks dage efter sin faders død lovmæssig blev erklæret for kejser og højtidelig udråbt til Augustus. 

Man havde vistnok under disse omstændigheder grund til at formode, at Gratianus ville blive vred over, at man således 

uden hans vidende havde indsat en anden til kejser; men denne bekymring svandt snart, og man følte sig så meget mere 

tryg, som Gratianus, der i det hele var en velvillig, forstandig mand, tog sig af broderen med den ømmeste kærlighed og 

sørgede for hans opdragelse. 

En og tredivte bog. 

1. Varsler om Valens’s nederlag og død - 2. Hunerne, halanerne og andre folkeslag fra det asiatiske Skytien, deres bopæle og 

levevis - 3. Hunerne forener sig med halanerne ved Tanais, angriber goterne og fordriver dem fra deres bopæle - 4. De 

gotiske tervinger bliver fordrevet fra deres hjem, med Valens’s tilladelse af romerne førte over til Trakien, efter at have 

lovet at vise lydighed og stille hjælpetropper. Også grevtungern, et andet gotisk folk, sætter hemmelig over Donau - 5. 

Terningerne bliver dårlig behandlede og pines af sult og nød; under anførsel af Alaviv og Fritigern gør de derfor oprør og slår 

den romerske hærfører Lupicinus - 6. Goterhøvdingerne Sveridus og Kolias, der har vinterophold i Hadrianopolis, gør 

opstand og slutter sig til Fritigern - 7. Hærførerne Profuturus og Trajanus samt Rikomeros kæmper uafgørende med goterne 

- 8. goterne indesluttes indenfor Hæmusbjergets dale, men slipper ud og hærger frygtelig i Trakien - 9. Gratianus’s hærfører 

Frigeridus slår goterhøvdingen Farnobius med hans skare af goter og taifaler; de overlevende skænker han livet og bopæle 

ved floden Padus - 10. Lentienserne overvindes af Gratianus, giver ham sit unge mandskab og får lov at vende hjem - 11. 

Sebastianus angriber uforvarende nogle med bytte belæssede goter ved Beroa; kun få af dem frelser sig ved flugten. 

Gratianus skynder sig afsted for at bringe Valens hjælp - 12. Valens beslutter allerede for Gratianus’s komme at kæmpe med 

goterne - 13. De adspredte goter samler sig og begynder kampen med romerne, som de tilføjer et stort nederlag. Valens’s 

død - 14. Valens’s gode og slette egenskaber - 15. Goterne belejrer forgæves Hadrianopolis og drager bort igen - 16. 

Goterne køber sig hjælp hos huner og halaner og angriber forgæves Konstantinopol. Hærføreren på den anden side 

Taurusbjerget, Julius, renser østerlandene for goter - År 375, 276,277 og 378. 

*** 

1. Imidlertid kaldte skæbnegudinden, hvis vingede hjul altid lader ulykke følge på held, Bellona med samt furierne under 

våben og sendte over østerlandene sørgelige begivenheder, hvis snarlige komme tydelig varsledes af anelser og jærtegn. Thi 

foruden de mange spådomme fra sandsigeres og offertyderes mund, så løb hundene og gemte sig for hylende ulve, 

nattefugle lod hist og her deres sørgelige klagelyd høre, solen var ved sin opgang indhyllet i mørke skyer og fordunklede 

morgenens klarhed; i Antiokia var det under pøbelens slagsmål og opløb blevet til en fast sædvane, at enhver, som troede 

sig forurettet, med største frækhed råbte: "Gid Valens må brænde levende op!» Ja, man hørte endogså offentlige udråbere 

uafladelig opfordre folk til at samle brænde for at sætte ild på de Valentinske Bade, for hvis opførelse kejseren selv havde 

vist sådan iver. Alt dette pegede dog så klart på hans dødsmåde, at det eneste, som manglede, var et tydelig udtalt ord. 

Desuden lod den afdøde armenerkonges ånd og de sørgelige skyggebilleder af dem, som kort i forvejen var blevet 

henrettede i anledning af Teodorus’s sag, i nattens stilhed deres gyselige klagesange høre og satte mange mennesker i 

frygtelig skræk. En ørn fandt man liggende død med overskåret strube; dens død måtte være forbuddet på de mange 

dødsfald i fornemme og vide kredse, der skulle bringe så megen sorg over staten. Endelig fandt man også, da man nedrev 

de gamle mure om Kalcedon (dets mure blev nedrevne, fordi dens indbyggere havde hånet Valens under Prokopius’s oprør) 

for at bruge bygningsemnerne til et bad i Konstantinopel, ved at tage stenene fra hinanden på en firkantet sten, som lå 

skjult midt inde i murværket, følgende græske vers indhuggede, som klart tilkendegav, hvad der skulle ske: ”Men når 

nymfernes kor engang i strålende optog; jublende drager igennem byens festlige gader; og når muren et sørgeligt værn om 

badet skal blive; da vil utallige skarer af mænd med lanserne væbnet; bane sig vej over Isters (Donau) herlig rullende vover; 

hærge den skytiske jord og landet, myserne ejer; men når i vanvittigt håb Pannoniens jord de betræder; da bliver døden 

dem vis, da finder de graven den mørke”. 



2. Sæden til al denne elendighed, oprindelsen til alle disse mange forskellige ulykker, som krigsgudens raseri kaldte frem, 

idet han fyldte alt med ild og flammer, er, efter hvad vi har erfaret, at søge i følgende: hunernes folk, som kun er lidet kendt 

af gamle beretninger, bor på den anden side af den Mæotiske Sø (det Asovske Hav) op imod Ishavet. Deres vildhed 

overstiger al grænse. Thi straks efter børnenes fødsel gør de dybe indsnit i deres kinder, for at den med tiden indtrædende 

skæggevækst kan hindres af de rynkede ar; således når de lige til alderdommen uden nogen skønhed, skægløse lig gildinger. 

Alle har de en tæt sammensluttet, stærk legemsbygning, tyk nakke og et forfærdeligt, skrækindjagende udseende, så man 

kunne antage dem for tobenede dyr eller sådanne plumpt tilhugne stolper, som man finder anbragt på broer. Med al sin 

ydre hæslighed er de imidlertid så hårdføre, at de hverken tiltrænger ild eller tilberedt føde, men lever af vilde rødder og 

halvråt kød af alle slags dyr, som de lægger mellem deres lår og hesteryggen og på denne måde får en smule varmt. Under 

tag kommer de aldrig, men skyr huse lige så omhyggelig som de grave, man i det almindelige liv ikke plejer at betræde; ikke 

engang en hytte, dækket med siv, kan man finde hos dem. Derimod flakker de ustadig om på bjerge og i skove og vænner 

sig fra barnsben af til at tåle rim, sult og tørst. Heller ikke i fremmede lande betræder de uden den allerhøjeste 

nødvendighed noget hus; thi de tror sig ikke sikre under tag. Deres klædedragt består af lærred eller af sammensyede skind 

af skovmus, og de bærer ikke forskellig klædning i deres hjem eller udenfor; men har de engang stukket halsen gennem en 

sådan smudsig kjortel, så bliver den ikke lagt af eller skiftet, førend den ved langvarig slid falder i pjalter og stumper. Deres 

hoveder bedækker de med krumme hatte, og deres hårede ben beskytter de med gedeskind; deres sko er ikke afpassede 

efter foden og hindrer dem derfor i at gå frit. Af denne grund er de også lidet skikkede til kamp til fods, hvorimod de sidder 

som naglede til deres heste, der er hårdføre, men stygge; på dem sidder de stundom også på kvindevis og udfører sine 

sædvanlige daglige forretninger. På dem tilbringer hver eneste mand i dette folk nat og dag, her køber og sælger han, spiser 

og drikker og falder, bøjet ned over hestens smalle hals, i en søvn så dyb, at ikke engang de brogede drømme mangler. Også 

når de skal rådslå om alvorlige ting, fører de deres forhandlinger i dette optog. Nogen kongelig magt har de ikke over sig, 

men de nøjer sig med i huj og hast at vælge en af deres høvdinger til fører og bryder så gennem alt, hvad der stiller sig i 

vejen for dem. De indlader sig stundom, når de bliver udæskede, også i ordentlig kamp, men styrter da i skarevis ind i slaget, 

hver med deres frygtelige krigsskrig. 

Raske og behændige som de er, farer de på én gang med flid fra hinanden og spreder sig ad til alle kanter, men snart 

stormer de atter i uordnede skarer løs på fjenden og anretter stort blodbad; en følge af denne deres store hurtighed er 

også, at man aldrig ser dem angribe en vold eller en fjendtlig lejr. Også af den grund må man kalde dem ualmindelig dygtige 

krigere, at de først udslynger fra det fjerne deres kastevåben, hvis bråd er så skarp, som en spydod og med stor kunst fæstet 

til skaftet, hvorpå de løber gennem mellemrummet mellem dem og fjenderne og kæmper på nært hold med sværdet uden 

at tage hensyn til sin egen sikkerhed; medens nu fjenderne kun tænker på at undgå deres sværd, binder de dem således fast 

med snoede tove, at deres modstandere aldeles mister brugen af deres lemmer og hverken kan ride eller gå. Ingen pløjer 

hos dem eller rører i det hele nogensinde ved et plovjern. Uden faste bopæle, uden hjem eller love eller fast levesæt flakker 

de alle omkring ligesom flygtninge med de vogne, hvorpå de bor; på disse væver deres kvinder dem deres usle klæder, her 

har de omgang med deres mænd, føder deres børn og opdrager dem, til de begynder at blive voksne. Ingen af dem kan give 

svar på spørgsmål om, hvorfra han stammer; thi på et sted er han avlet, født på et andet sted fjernt derfra og opdraget 

endnu længere borte. Under våbenstilstand viser de sig troløse og upålidelige, skifter sind ved ethvert vindpust, der åbner 

dem udsigt til noget, de tidligere ikke har haft øje for, og lader uden noget som helst fornuftigt overlæg i vanvittig uro 

øjeblikkets lune råde. Lig fornuftige dyr er de fuldstændig uvidende om, hvad der er moralsk rigtigt og urigtigt; i deres ord 

går de ud på bedrag og forstillelse og føler sig ikke bundne ved nogen som helst agtelse for religion eller tro, brænder af en 

umådelig begærlighed efter guld og er i den grad vægelsindede og tilbøjelige til vrede, at de ofte på én og samme dag uden 

nogen som helst tilskyndelse udefra bryder med deres forbundsfæller og så igen, ligeledes uden fremmed mægling, atter 

forsoner sig med dem. 

Dette folkefærd, der så lidet kendte til tvang, og havde så let ved at tumle sig helt frit, hvor det selv ville, hjemsøgte, 

opflammet af den mest rasende rovbegærligbed, naboerne med mord og plyndring og trængte frem lige til alanerne, de 

gamle massageter. Siden vi således er kommet til at tale om disse, vil det her være stedet til at påvise, hvorfra dette folk 

stammer og hvilke landstrøg det bor i, for derved at gøre en ende på den geografiske begrebsforvirring, som hersker i 



denne sag, og hvorfra endelig sandheden efter mange fejlagtige og hinanden modsigende efterretninger har banet sig en 

vej frem. Hister (Donau), som forstærkes ved en mængde store bifloder, danner i sit løb grænsen for sauromaternes land, 

der strækker sig lige til Tanais (Don), som skiller mellem Asien og Evropa. På den anden side af Hister bor i Skytiens 

umådelige ørkener halanerne, som har deres navn af de tilstødende bjerge og lig perserne ved en række talrige sejre lidt 

efter lidt har knækket nabofolkene og bragt det derhen, at de alle med en fælles benævnelse er gået ind under deres eget 

folkenavn. Til disse hører nerverne, som bor i det indre af landet i nærheden af høje og stejle bjerge, der bestryges af 

nordenvindene og stivner i is og sne. Bag dem bor vidinerne og gelonerne, det sidste et meget vildt folkeslag, der trækker 

huden af deres dræbte fjender og deraf gør klæder til sig selv og dækkener til brug i krig for sine heste. Op til gelonerne 

støder agatyrserne, som bemaler sit legeme og sine hår med blå farve, de laverestående på enkelte steder og i mindre 

mængde, medens de fornemme derimod bruger brede, mørke og mere tætstående pletter. Bag dem bor, efter hvad vi har 

hørt, melanklænerne og antropofagerne (melanklænerne: navnet betyder „sortkapperne“ og  antropofager: 

menneskeæderne), der fører et omstrejfende liv og nærer sig af menneskekød; på grund af denne forfærdelige levevis er 

alle naboerne flygtet bort for dem og søgt hen til langt bortliggende egne. Derfor er også hele den nordøstlige egn lige til 

sererne (kineserne) forblevet ubeboet. På den anden kant, i nærheden af amazonernes hjem, op imod øst bor så halanerne, 

spredte i store, talrige folkeslag, der strækker sig dybt ind i Asien, efter hvad jeg har hørt endog lige til Ganges floden, som 

strømmer gennem indernes lande og falder ud i Sydhavet. 

Således lever halanerne fordelte over to himmelegne; at opregne deres utallige stammer ville det her ikke være stedet til; 

det får være nok at sige, at uagtet de skilles ved store mellemrum fra hinanden og lig nomaderne (dvs. numidemo i Algier) 

strejfer hen over umådelige strækninger, har de dog i tidens løb antaget et fælles navn, og på grund af deres sæder og deres 

vilde levevis og deres fællesskab i bevæbning går de alle tilsammen under navnet halaner. De kender nemlig hverken telte 

eller agerdyrkning, men lever af kød og mælk og bor på vogne, som de tildækker med hvælvede huder og fører med sig hen 

gennem de uendelige ørkener. Når de kommer til en græsrig egn, opstiller de deres kærrer i en kreds og lever nu lig vilde 

dyr; når foderet er fortæret, læsser de deres vandrende stat igen på vognene og drager videre. På vognene har de omgang 

med deres kvinder, der fødes og opdrages deres børn; de tjener dem hele livet igennem til boliger, og hvor de end kommer 

hen, anser de det for deres rette hjem. De hjorder, som de fører med sig, består af stort og småt kvæg, og fremfor alt 

lægger de sig efter hesteavl. I disse egne er markerne altid grønne; hist og her træffer man også på egne, hvor der vokser 

frugttræer; hvorhen de derfor vender sig, mangler de hverken levnedsmidler eller foder, noget, som skyldes jordbundens 

fugtighed og de mange floder, som findes der. Alle, som på grund af deres alder og sit køn ikke kan bære våben, opholder 

sig ved vognene og bliver anvendte til de mere lette beskæftigelser. Den mandlige ungdom vokser fra sin tidligste barndom 

op under rideøvelser og anser det for nedværdigende at gå til fods; under forskellig slags tugt og ledelse uddannes de alle til 

dygtige krigere. Derfor er det også, at perserne (parterne), som nedstammer fra skyterne, er så kyndige i kamp. 

Næsten alle halaner er høje og smukke folk, har temmelig blondt hår og et blik, som, om det end ikke er så særdeles barskt, 

dog kan være frygteligt nok; deres lette rustning gør dem let bevægelige, i det hele taget nærmer de sig i alle stykker til 

hunerne, kun at de er noget mildere i sæder og levesæt. På deres røver- og jagttogt kommer de lige til den Mæotiske Sø og 

det Kimmeriske Bosporus (strædet ved Jenikale) og ligeledes til Armenien og Medien. Ligesom stille og fredelige folk har 

deres glæde i ro, således fryder de sig over farer og kampe. Hos dem bliver den prist lykkelig, der mister sit liv i slaget; men 

de, som dør af alderdom eller en naturlig død, bliver regnede for vanslægtede og feje og angrebne med bitre skældsord; 

intet volder dem mere stolthed end at dræbe et menneske, og det berømmeligste sejrstegn, de kender, er huden, de river 

af deres dræbte fjenders hoveder og hænger på deres stridsheste til prydelse. Hverken et tempel eller et indviet sted ser 

man hos dem, ikke engang en hytte tækket med siv kan man nogetsteds opdage, men et blottet sværd bliver på barbarisk 

vis fæstet i jorden, og dette hædrer de med stor ærbødighed som krigsguden, under hvis beskyttelse alle deres vidt 

udstrakte lande står. Om fremtiden søger de at skaffe sig kundskab på en underlig måde. De binder nemlig rette vidjekviste 

sammen, tager dem så under hemmelige trylleformler til en bestemt tid fra hinanden og tror på denne måde at finde sikre 

varsler om fremtiden. Trældom er noget ukendt hos dem, da de alle er af ædel byrd; til høvdinger vælger de endnu den dag 

i dag sådanne, som udmærker sig ved lang krigserfaring. Dog, vi vender tilbage til vor egentlige opgave. 



3. Hunerne var altså faldne ind i de halaners land, som man sædvanlig kalder de tanaitiske, og som bor op til grevtungerne. 

Efter at have dræbt og udplyndret en mængde af dem, knyttede de de øvrige til sig ved at træffe aftale med dem om enig 

samvirken og brød så, understøttede af disse, med endnu større mod pludselig ind i de vidtstrakte og frugtbare egne, som 

tilhørte den krigeriske konge Ermenrik, der ved sine mange helteværker havde gjort deres navn frygtet hos nabofolkene. 

Forfærdet over dette pludselig indbrydende, voldsomme uvejr forsøgte denne en tid lang med fasthed at holde ud, men da 

de rædsler, som forestod, endnu mere forøgedes ved rygtet, så gjorde han ende på frygten for disse store farer ved en 

frivillig død. Efter hans død blev Vitimiris valgt til konge; i tillid til en anden hunerstamme, som han ved penge havde fået 

over på sit parti, modstod han en tid lang halanerne, men blev endelig efter en lang række nederlag overvundet i et slag og 

faldt. I hans lille søn Viderikus’s navn blev nu styrelsen overtaget af Alatevs og Safraks, to erfarne, for sit mod navnkundige 

høvdinger; men da de under disse vanskelige forhold mistvivlede om at kunne gøre modstand, trak de sig forsigtig tilbage 

og kom til floden Danastius (Dnjester), der flyder gennem de store sletter mellem Hister (Donau) og Borystenes (Dnjepr). Da 

tervingerfyrsten Atanarik - den samme, der i sin tid, som før fortalt, havde sendt Prokopius hjælp, og mod hvem derfor 

Valens var rykket i marken - havde fået efterretning om disse uventede begivenheder, besluttede han at opbyde al sin kraft 

og stå fast, hvis også han ligesom de øvrige blev angrebet. Han opslog derfor i temmelig stor afstand fra fjenden sin lejr på 

et bekvemt liggende sted ved Danastius’s bredder (Dnjester) i nærheden af grevtungernes dal og lod Munderikus, senere 

befalingsmand på den arabiske grænsemark, sammen med Lagarimanus og nogle andre høvdinger rykke tyve mile frem for 

at iagttage fjenden under hans fremmarch, medens han selv imidlertid uden nogen forstyrrelse traf sine forberedelser til 

kamp. Men sagerne tog en ganske anden vending, end han tænkte sig. Thi hunerne, der i det hele taget er skarpsindige i 

deres slutninger, fik mistanke om, at der i længere afstand måtte stå en hær; de omgik derfor den troppeafdeling, de 

allerede havde fået øje på, og som holdt sig rolig, da den ikke stødte på nogen modstand, og trængte i den mørke, kun af 

månen oplyste nat ad et vadested over floden, hvorpå de gik løs på sit hovedmål og gjorde et raskt angreb på Atanarikus, da 

de frygtede for, at fjenderne ellers kunne blive advarede ved et pludseligt budskab, medens de endnu var i lang afstand. 

Atanarikus blev så forfærdet straks ved det første angreb, at han efter noget tab så sig nødt til at tage sin tilflugt til de stejle 

bjerge. Bekymret ved denne uventede begivenhed og endnu mere ved frygten for hvad der kunne komme, rejste han nu en 

høj mur fra floden Gerasus’s bred til Danubius langs med taifalernes land, i den tanke, at dette skyndsomt opførte 

brystværn skulle sikre hans liv og velfærd. Medens arbejdet blev drevet på det ivrigste, satte hunerne hidsig ind på ham og 

ville allerede ved deres første angreb have bragt ham undergangen, hvis de ikke havde været så belæssede med bytte, at de 

havde måttet opgive deres forehavende. 

Da der imidlertid nu udbredte sig det rygte blandt goternes øvrige folkeslag, at et hidtil ubekendt slags mennesker lig en 

snestorm fra de høje bjerge havde brudt frem fra en afsides krog af jorden og nu styrtede alting ned, som kom i deres 

nærhed, og tilintetgjorde det, da begyndte den størstedel af dem, som allerede af mangel på livsfornødenheder havde 

måttet skille sig fra Atanarikus, at se sig om efter nye bopæle, der lå udenfor barbarernes rækkevidde. Efter lang 

rådslagning om, hvilke boliger de skulle vælge sig, fandt de, at Trakien måtte være det bedste sted at søge tilflugt på, og det 

af to grunde; for det første har det en frugtbar jordbund og dernæst adskilles det ved den mægtige flod Hister fra de lande, 

som nu lå åbne for den fremmede krigsguds lynstråle. Denne beslutning tiltrådte også de andre stammer enstemmig. 

4. Under Alavivus’s anførsel besatte de derfor Danubius’s bredder og skikkede sendemænd til Valens med ydmyge bønner 

om, at de måtte blive optagne og med løfte om at forholde sig rolige og stille hjælpetropper, hvis forholdene gjorde det 

nødvendigt. Medens dette foregik i udlandet, udbredte der sig frygtelige rygter om, at nye og ualmindelig truende 

bevægelser greb om sig blandt folkeslagene i norden; hen over hele det fladerum, som strækker sig fra markomannernes og 

kvadernes land og til Pondus, drev der, sagde man, en mængde ubekendte folk, som pludselig med magt var blevet 

fordrevne fra deres bopæle, i flokkevis om ved floden Hister med sine hustruer og børn. I begyndelsen optog man hos os 

denne ting med ligegyldighed, fordi man fra disse egne i den lange afstand, hvori man levede fra dem, ikke var vant til at 

høre andet, end at krige der borte var endte eller ialfald midlertidig hensov. Men da rygtet om begivenhederne tiltog i 

styrke og havde fået deres bekræftelse ved fremmede sendemænds ankomst, som bad og besvor om, at et fordrevet folk 

måtte få lov til at nedsætte sig på den romerske side af floden, så vakte denne sag mere glæde end frygt, idet udlærte 

smigrere talte i overdrevne toner om kejserens lykke, siden den fra jordens fjerneste egne mod hans forventning førte til 



ham så meget ungt mandskab, at han ved at forene sine egne og disse fremmede stridskræfter kunne have en uovervindelig 

hær, på samme tid som de pengesummer, provinserne hvert år ydede i stedet for at stille soldater, bragte en stor mængde 

guld ind i skatkammeret. I denne forventning blev der da sendt forskellige mennesker, som skulle skaffe den vilde skare 

over floden, og med stor omhyggelighed anstrengte man sig for, at ikke en eneste af disse Romerrigets vordende 

ødelæggere skulle blive tilbage, selvom han led af en dødelig sygdom. Som følge af den kejserlige tilladelse til at gå over 

Danubius og slå sig ned i en del af Trakien satte de nu i skarevis over dag og nat på skibe, flåder og udhulede træstammer; 

men da floden i sig selv er meget farlig og nu desuden var svulmet op ved talrige regnskyl, var der på grund af de svære 

vandmasser mange, som fandt deres død i vandet, medens de kæmpede mod bølgernes stød og deriblandt også nogle, som 

havde prøvet på at svømme over. 

Sådan rasende iver viste man for at drage fordærvelsen over Romerstaten. Derom hersker der ialfald hverken mørke eller 

uvidenhed, at de ulyksalige mænd, der måtte tjene som redskaber for barbarernes overfart, flere gange forsøgte at beregne 

disses tal, men til sidst måtte opgive dette umulige arbejde; thi som vor herlige digter siger (Vergil, Om landlivet): ”Den, som 

forlanger at tælle dem, han må også forlange; sandet at tælle, som hvirvler i vejret i Libyens ørken”. 

Nu må da det gamle sagn, som lader de mediske hærskarer komme til Grækenland, komme frem for os igen; derefter skal 

disse jo have besat overfartsstedet over Hellespontus (Dardanellerstrædet), med kunst skaffet havet gennembrud…(dvs. 

ved at grave en kanal over halvøen Atos. Ellers er teksten så forvirret at det ikke er muligt med sikkerhed at gætte sig til, 

hvad forfatteren egentlig har skrevet eller ment)….og ved Doriskus (Doriskus er en by i Trakien, hvor Kserkses talte sin hær) 

være blevet talte ikke enkeltvis, men i hele skarer. Dette har eftertiden enstemmig erklæret for en opdigtelse, men efter at 

nu utallige mængder af folkeslag har udbredt sig hen gennem provinserne, spredt sig over store fladerum og opfyldt hver en 

dal og hver en bjergryg, har dette eksempel fra vore dage styrket også troværdigheden af den gamle fortælling. Først blev 

Fritigern og Alavivus optagne, og kejseren havde givet befaling til midlertidig at forsyne dem med levnedsmidler og anvise 

dem land til opholdssted. 

På en tid, da skådden således blev skudt til side for vor grænse, og barbarlandet udsendte skarer af væbnede som vulkanen 

Etna sin glødende aske, da de vanskelige tidsforhold krævede hærførere, som havde vundet navnkundighed ved deres store 

gerninger, var det, som en fjendtligsindet guddom havde haft sin hånd med i spillet og samlet sammen mænd til at stå i 

spidsen for hærvæsenet, der alle havde en plet på deres navn; i deres spidse stod Lupicinus, kommanderende general i 

Trakien, og underhærføreren Maksimus, et uroligt hoved. Begge overbød hinanden i frækhed og havde ved sin rænkefulde 

havesyge hovedskylden for alle de senere ulykker. Thi for ikke at tale om de andre forbrydelser, som de selv begik eller som 

ialfald med deres tilladelse andre af de mest forkastelige grunde gjorde sig skyldige i mod de dengang endnu fredelig 

sindede indflyttere, så skal her kun nævnes én sørgelig og uhørt gerning, som ingen dommer ville have frikendt dem for, 

selv om han havde været deres medskyldige. Da der herskede stor hungersnød blandt barbarerne efter deres overrejse, 

faldt disse to afskyelige hærførere på en skammelig handel; for enhver hund, som deres umættelige grådighed kunne 

opdrive vidt og bredt, tog de i betaling en træl og slæbte på denne måde endog sønner af høvdinger bort med sig. 

På samme tid kom også grevtungerkongen Viterik med Alatevs og Safraks, under hvis formynderskab han stod, samt 

Farnobius til Histers bredder, sendte ilsomt sendemænd afsted til kejseren og bad om, at de måtte blive optagne på en lige 

så menneskekærlig måde. Dette syntes imidlertid ikke statens vel at kunne tillade; de blev derfor afviste og vidste nu i deres 

nød ikke, hvad de skulle gøre. Atanarik blev da bange for, at den samme skæbne skulle ramme ham, og drog bort; han 

mindedes, hvorledes han engang havde givet Valens et hånligt svar, dengang denne tilbød ham en fredspagt; han havde da 

forsikret, at hans samvittighed forbød ham at sætte sin fod på romersk jordbund, og under dette påskud tvunget kejseren til 

at slutte fred midt i floden. Vreden over dette ville, frygtede han, endnu vare ved, og derfor drog han med alle sine folk til 

Kaukalanda, et ved sine høje, skovklædte bjerge utilgængeligt sted, hvorfra han nu fordrev sarmaterne. 

5. Tervingerne derimod, som allerede for en god tid siden havde fået lov til at sætte over, strejfede ikke desto mindre 

endnu omkring på bredderne; thi man lagde dem en dobbelt hindring i vejen; som følge af hærførernes fordærvelige 

falskhed havde man ikke understøttet dem med de nødvendige levnedsmidler, men tværtimod med flid holdt disse tilbage 



for endnu længere at kunne vedblive med sin skændige handelsomsætning. Imidlertid forstod tervingerne endelig 

sammenhængen og begyndte at lade sig forlyde med, at de agtede at tage forholdsregler mod de truende følger af denne 

troløshed; Lupicinus blev da bange for, at de skulle gøre oprør, lod sine soldater rykke hen til dem og drev dem til hurtig at 

drage videre. 

Dette gunstige tidspunkt benyttede grevtungerne; da de så, at soldaterne var andetsteds optagne, og at de fartøjer, som 

ellers plejede at løbe frem og tilbage og hindre dem i at komme over, nu lå uvirksomme, satte de over på nogle dårlig 

sammenføjede flåder og slog lejr et langt stykke borte fra Fritigern. 

Denne søgte imidlertid med det for ham ejendommelige kloge fremsyn at sikre sig mod alle mulige tilfælde; for 

tilsyneladende at adlyde den kejserlige befaling og dog kunne sætte sig i forbindelse med de andre stærke goterkonger, 

drog han kun langsomt frem over og kom efter sendrægtige marcher langt om længe til Marcianopolis. Her indtrådte der en 

anden, endnu mere ulykkesvanger begivenhed, som tændte en rædsom flamme til fordærvelse for den hele stat. Lupicinus 

havde indbudt Alaviv og Fritigern til et gæstebud, men lod hele massen af barbarerne ved udstillede soldater holde borte 

fra murene, hvor uafladelig de end bad om, at man måtte lade dem få lov til at komme ind for at skaffe sig levnedsmidler; 

de var jo dog fredelige folk, som viste sig lydige mod det romerske herredømme. Fra heftig trætte mellem indbyggerne og 

dem, man nægtede adgang, kom det endelig til slagsmål, og da de voldsomt forbitrede barbarer mærkede, at man i fjendtlig 

hensigt bemægtigede sig nogle af deres folk, dræbte de hele soldaterafdelingen og plyndrede den. Begivenheden blev i 

hemmelig meldt til Lupicinus, som drukken og halvsovende lå ved det overdådige bord midt under festlarmen. Han forstod, 

hvad der sandsynligvis ville blive udfaldet på det hele, og gav befaling til at hugge ned de to høvdingers drabanter, der 

havde fulgt med dem som æresvagt og for deres personlige sikkerheds skyld og nu stod foran hærførerteltet. Da folket 

foran murene fik dette sørgebudskab, samlede de sig lidt efter lidt for at hævne deres fyrster, som de troede med magt blev 

holdt tilbage, og udstødte rasende trusler. Rådsnar som Fritigern altid var, råbte han nu, af frygt for, at man skulle holde 

ham og hans ledsagere tilbage som gidsler, at kampen ville komme til at blive så meget farligere, hvis man ikke lod ham og 

hans kammerater slippe bort for at berolige mængden, som kun havde ladet sig rive hen til dette opløb, fordi den troede, at 

dens hærførere under gæstevenskabets maske var blevet dræbt. Dette blev indrømmet dem (men Jornandes fortæller, at 

Fritigern og de andre med magt slog sig igennem), og nu forlod de alle byen, blev modtagne med jubel og glædesskrig, 

kastede sig på deres heste og ilte derfra for på alle kanter at tænde krigens fakkel. Da rygtet med sine ondskabsfulde 

overdrivelser havde udbredt efterretningen om dette, glødede straks kamplysten blandt hele tervingernes folk; under 

mange frygtelige foreteelser og forbud på store farer rejste de efter deres skik mærkerne op i vejret, og lod de skrækkelige 

krigstrompeter lyde, og nu dannede der sig røverskarer, som udplyndrede landsbyerne og stak dem i brand og anrettede en 

frygtelig ødelæggelse, så langt deres arm strakte sig. 

Lupicinus samlede i huj og hast sine soldater mod dem, rykkede frem med mere ubesindighed end overlæg og gjorde holdt 

ni mile fra byen, færdig til at kæmpe. Men så snart barbarerne så dette, brød de aldeles uformodet ind på vore, trykkede 

skjoldene, de holdt foran sig, ind til kroppen af dem og gennemborede med lanser eller sværd alle, som kom i vejen for 

dem; i denne vilde, blodige kamptummel gik mærkerne tabt, og tribunerne og størstedelen af hæren mistede livet; kun den 

usalige hærfører, som ikke tænkte på andet end selv hurtigst muligt at gribe til flugten, medens alle de andre kæmpede, 

nåede i ilsomt løb tilbage til byen. Derpå iførte fjenderne sig de romerske våben og strejfede nu uhindret omkring i landet. 

Siden nu vor fortælling efter så mange forskellige slags optrin er kommet til dette punkt, må vi indstændig bede dem, som 

læser dette - såfremt der da i det hele bliver nogen - at de ikke skal forlange en i de mindste enkeltheder gående skildring af 

begivenhederne eller en opgivelse af mængden af de faldne, som umulig lader sig påvise. Det får være nok at give en 

beretning om de vigtigste tildragelser uden at tilhylle sandheden med løgn; thi skal man skildre historiske begivenheder, må 

man naturligvis altid gå frem med upartisk samvittighedsfuldhed. De, som ikke kender til de gamle tider, påstår, at aldrig har 

et sådant ulykkens mørke været udbredt over staten; men det er en fejltagelse, foranlediget af den forfærdelse, man føler 

over tidens ulykker. Thi hvis man undersøger de tidligere, ja selv de nylig forløbne tider, vil det vise sig, at sådanne sørgelige 

rystelser ofte har fundet sted. Cimbrer og tevtoner oversvømmede fra langt bortliggende egne ved Oceanet pludselig 

Italien, men efter at de havde bragt umådelige ulykker over Romerstaten, blev de i afgørende kampe overvundne af 



udmærkede hærførere, og blev udryddede fra grunden af og måtte i deres yderste nød erkende, hvor lidet dog den blotte 

krigermagt formår overfor klog optræden. 

Under kejser Markus’s regering (Note 231) samlede ligeledes de mest forskelligartede folkefærd sig sammen i vanvittigt 

raseri, et umådeligt krigsbulder brød løs, byer blev erobrede og hærgede, og snart var der kun få dele igen af riget, som var 

blevet forskånede for dem. Men alligevel blev snart, efter sørgelige tab alt bragt tilbage igen i sin tidligere tilstand, og 

grunden hertil var den, at den gamle ædruelige tid endnu ikke var blevet smittet af et tøjlesløst livs blødagtighed, ikke var 

lysten efter bordets overdådige glæder og efter smudsig vinding; nej, med endrægtig begejstring ilede høje og lave med ét 

hjerte og én sjæl i den berømmelige død for fædrelandet som i en sikker og fredelig havn. 

Med to tusinde skibe brød skarer af skythiske folkeslag over Bosporus og Propontis’s bredder og anrettede svære ulykker til 

lands og vands, men måtte dog efter tabet af størstedelen af sine vende om igen. I kampen mod barbarerne faldt de to 

kejsere Decius, fader og søn. Belejrede blev Pamfyliens byer, mange øer blev hærgede, hele Makedonien sat i flammer; i 

lang tid omringede en hær Tessalonika og ligeledes Kyzikus. Ankialos blev erobret og på samme tid Nikopolis, den by, kejser 

Trajanus anlagde til minde om sin sejr over dakerne. Efter mange blodige nederlag på begge sider blev Filippopolis ødelagt, 

og ved denne lejlighed blev, hvis ikke årbøgerne lyver, hundrede tusind mennesker henrettede udenfor byens mure. 

Udenlandske fjender strejfede uhindret omkring i Epirus, Tessalien og hele Grækenland, men blev slået tilbage af den 

navnkundige hærfører Klaudius efter hans udråbelse til kejser og senere, da han reves bort af en ærefuld død (Note 232), af 

Aurelianus, denne dådskraftige mand, der så strengt hævnede forbrydelser, og derefter holdt de sig så rolige i en lang 

række af år, undtagen for så vidt en sjælden gang siden røverskarer til fordærvelse for dem selv faldt ind i naboegnene. Dog, 

lad os vende tilbage til vort emne. 

6. Om disse begivenheder løb der nu omkring den ene efterretning efter den anden. De to gotiske høvdinger, Sveridus og 

Kolias, som allerede længe i forvejen var blevet optagne med deres stammer og havde fået befaling til at tilbringe vinteren i 

egnen om Hadrianopolis, så med ro på alt, hvad der foregik, og mente, at deres egen velfærd måtte være dem vigtigere end 

alt andet. Men pludselig indløb der et brev fra kejseren, hvori de fik befaling til at drage over til Hellespontus; de tog det 

med stor ro og fordrede kun rejsepenge, mad og to-tre dages opsættelse. Dette blev unådig optaget af byens højeste 

øvrighedsperson, som var vred på goterne, fordi de havde plyndret hans ejendom i nærheden af byen, og han kaldte nu 

hele den laveste almue tillige med fabriksarbejderne, hvoraf der her er en stor mængde, under våben for at gøre det af med 

dem, lod krigstrompeterne lyde og truede dem med de sværeste straffe, hvis de ikke efter den befaling, de havde fået, på 

stedet drog afsted. Denne uventede fare lamslog goterne, og forskrækkede over bymændenes mere hidsige end overlagte 

fremtrængen blev de en stund stående ubevægelige; men da man så til sidst for løs på dem med forbandelser og skældsord 

og der begyndte at falde et og andet pileskud, da brød der den mest utvetydige opstand løs blandt dem; de fleste, som 

havde ladet sig rive hen til disse frække voldsomheder, blev dræbt, de øvrige kastede sig på flugt og blev gennemborede af 

mange forskellige slags våben, hvorpå goterne plyndrede ligene og forsynede sig med de romerske våben. Da Fritigern nu 

netop viste sig i nærheden, forenede de sig med ham som hans lydige forbundsfæller og pinte den indesluttede by med alle 

en belejrings sorger. Da de imidlertid i en længere tid havde befundet sig i denne vanskelige stilling, begyndte de selv at 

falde, den ene efter den anden; nogle af dem trådte alt for dristig frem og omkom uhævnede, andre blev fra det fjerne 

fældede ved pile eller slyngesten. Fritigern forstod nu, at så uvidende som de var i belejringskunsten, udsatte de sig til ingen 

nytte for alle disse mange tab, og rådede derfor til, at man skulle lade tilstrækkeligt mandskab blive tilbage, men ellers afstå 

fra dette uudførlige foretagende; det var ikke mure, han lå i krig med, sagde han, og foreslog, at man skulle udplyndre de 

rige og frugtbare egne af landet, som man endnu kunne angribe uden fare, da de var blottede for besætninger. Man bifaldt 

dette råd af kongen, som man vidste selv ville blive en virksom deltager i forehavendet, og nu drog de forsigtig afsted og 

udbredte sig over hele Trakien, idet folk, som frivillig overgav sig eller blev fangne, gav anvisning på rige bygder, 

fornemmelig sådanne, hvor der var levnedsmidler i overflod at finde. Foruden deres medfødte selvtillid var det især den 

ting, som kom dem tilgode, at der dag for dag strømmede sammen til dem skarer af landsmænd, som enten i sin tid var 

blevet solgte af købmænd som trælle, eller som - og det var især tilfældet - straks ved den første indflytning i landet 

halvdøde af sult havde givet sin frihed hen for en slurk dårlig vin eller et stykke usselt brød. Dertil kom også ikke få 



guldgravere fra bjergværkerne, som ikke længere kunne bære de svære afgifter; de blev enstemmig hilst velkommen og var 

til stor nytte for dem, da de under deres vandring gennem disse ukendte egne viste dem de hemmelige oplagssteder for 

korn og indbyggernes smuthuller og afsides skjulesteder. Med sådanne vejvisere blev da ikke et eneste sted skånet, 

medmindre det var aldeles utilgængeligt og afsides liggende. Uden hensyn til alder eller køn raste nu ild og sværd alle 

vegne; småbørn blev revet fra sin moders bryst og dræbte, mødrene slæbte bort og hustruer gjorte til enker, idet deres 

mænd huggedes ned for deres øjne, børn og ynglinge trukne bort over deres forældres lig. Ja, mange oldinger måtte 

forgæves råbe på, at de havde levet længe nok, efter at de havde mistet sin formue og sine herlige hustruer; med hænderne 

bundne bag på ryggen fældte de en tåre på sit fædrene hjems aske og slæbtes bort til fremmed land. 

7. Med stor sorg modtog Valens disse efterretninger fra Trakien og følte sig omgivet af mange forskellige bekymringer. 

Øjeblikkelig blev høvedsmanden for rytteriet Viktor sendt til Persien for af hensyn til de truende forhold at få en 

overenskomst i stand om Armenien; selv agtede han ufortøvet at forlade Antiokia og rejse til Konstantinopel for derfra at 

drage videre, og sendte nu midlertidig i forvejen for sig de to hærførere Profuturus og Trajanus, som begge vistnok havde 

høje tanker om sig selv, men intet duede til i krig. Da disse kom til sit bestemmelsessted, burde de ubetinget have gjort 

fjendens overmagt alt det afbræk, de havde været i stand til, ved afdelingsvis at overfalde ham hemmelig og stjålent; i 

stedet derfor faldt de på den utidige og fordærvelige tanke at stille overfor de endnu hævnfnysende barbarer de legioner, 

de havde ført med sig fra Armenien, og som vistnok ofte var velprøvede i krigshåndværket, men ikke kunne holde stand 

mod den umådelige mængde, som havde lejret sig på de høje bjergåser og på sletterne. Disse legioner havde endnu ikke 

erfaret, hvad et utæmmet raseri i pagt med fortvivlelsen formår; imidlertid trængte de dog fjenden tilbage på den anden 

side af Hæmusbjergets (Balkan) bratte klipper og besatte de stejle kløfter, hvor barbarerne stod tæt sammentrængte og 

ingensteds kunne finde nogen udvej, men måtte blive bytte for en langsom hungersdød, medens de selv ville vente på 

hærføreren Frigeridus, som nærmede sig med hjælpetropper fra Pannonien og egnene hinsides Alperne og på Valens’s bøn 

var blevet sendt afsted af Gratianus for at hjælpe disse egne, der nu stod på undergangens rand. Efter ham havde, ligeledes 

på Gratianus’s bud, Rikomeres, dengang befalingsmand for hustropperne, brudt op fra Gallien og ilede nu til Trakien i 

spidsen for noget, som kaldtes kohorter, men som for størstedelen havde forladt ham, efter hvad nogle påstod på 

opfordring af Merobaudes, som frygtede for, at hvis Gallien mistede sin beskyttelse, skulle det blive givet til pris for 

hærgende indfald fra den anden side Rhinen. Da imidlertid Frigeridus blev sinket ved gigtsmerter eller efter hvad 

ondskabsfulde bagvaskere fandt på, foregav, at han var syg, for ikke at blive draget ind med i den hidsige kamp, overtog 

Rikomeres efter fælles overenskomst overbefalingen over alle tropperne og forenede sig med Profuturus og Trajanus, som 

havde slået lejr i nærheden af byen Salices (i nærheden af Tomisvar). I kort afstand fra dem stod barbarernes utallige 

mængde, som havde opstillet sine talrige vogne i en kreds rundt omkring sig og nu beskyttede af disse som bag mure i fred 

og ro nød sit rige bytte. 

De romerske hærførere håbede nu, at tingene skulle tage en gunstigere vending, og var besluttede på, så snart der viste sig 

lejlighed til det, at vove noget, som kunne skaffe dem berømmelse. De holdt derfor skarpt øje med enhver bevægelse fra 

goternes side og arbejdede hen til det mål, så snart fjenden flyttede deres lejr, hvad han meget ofte gjorde, da at angribe de 

bagerste i ryggen; thi på den måde var de visse på, at de skulle kunne fælde mange og fratage dem en stor del af deres 

bytte. Fjenden forstod dette, eller også blev det røbet for dem af overløbere, ved hvem de fik at vide alt, hvad der foregik 

hos os, og de blev derfor længe stående på samme sted, indtil de af frygt for den hær, som stod overfor dem, og som, efter 

hvad de mente, ville blive endnu mere forstærket, holdt en af de lodkastninger, som er så almindelige hos dem, [når de vil 

udforske fremtiden], og indkaldte derpå de i omegnen adspredte røverskarer, som øjeblikkelig adlød sine høvdingers bud og 

med flyvende hast så hurtig som glødende brandpile vendte tilbage til deres vognborg, som de kalder det, og igen 

opflammede sine landsmænds mod til endnu større vovestykker. På begge sider udfoldede man nu med undtagelse af nogle 

korte mellemrum i våbenhvile stor virksomhed. Thi efter at de var vendte tilbage, som nøden havde drevet til at forlade 

lejren, var hele mængden kun så meget tættere sammentrængt indenfor det indgærdede rum og forlangte under frygtelig 

støj og de vildeste udbrud af raseri uden hensyn til sin egen fare at vove det yderste, og dertil var heller ikke de 

tilstedeværende høvdinger uvillige. Da det imidlertid allerede var nær ved solnedgang og den frembrydende nat til deres 

sorg og ærgrelse nødte dem til al holde sig i ro, så holdt de sit måltid i fred, men søvn kom der ikke på deres øjne. Romerne 



på sin side tilbragte også, da de havde fået dette at vide, natten uden søvn, så bange for fjenderne og for deres vanvittige 

førere som for vilde dyr; udfaldet så tvivlsomt ud, da de var langt underlegne i tal, men dog var de uforfærdede og stolede i 

tillid til sin retfærdige sag på, at lykken skulle stille sig på deres side. 

Så snart det derfor gryede ad dag, gav på begge sider trompeterne tegn til at gribe til våben, og barbarerne forsøgte, efter 

hvad de i overensstemmelse med deres skik havde tilsvoret hinanden, at bemægtige sig højderne; derfra ville de så lig 

rullende hjul i voldsomt løb ned over skråningen styrte alt overende, som kom på deres vej. Ved synet heraf ilede hver 

soldat til sin afdeling, hvor han stod fast uden at vige bort til siden eller træde frem foran rækkerne. Således rykkede da 

begge hære med forsigtighed fremad og gjorde så holdt, idet de gensidig betragtede hinanden med barske, fjendtlige øjne. 

Romerne istemte først fra alle kanter, i begyndelsen sagte, siden altid vældigere, det krigsskrig, som man sædvanlig kalder 

barritus, og hævede sig derved til kraftigt mod. Barbarerne derimod lovpriste under vilde skrig deres forfædres gerninger, 

og under denne skærende larm af de to forskellige tungemål begyndte så den lette træfning. Fra begge sider angreb man 

hinanden nu med lette spyd og andre kastevåben, rykkede så hinanden ind på livet til kamp mand mod mand, med 

skjoldene sluttede tæt sammen som et skærmtag og mødtes fod ved fod. Barbarerne, som altid havde let for at udfylde sine 

rækker og var rappe til bens, svang mod vore soldater uhyre køller, hærdede i ild, og stødte dem, som gjorde nogen mere 

tapper modstand, sværdet i brystet, indtil de til sidst havde fået gennembrudt den venstre fløj; denne begyndte allerede at 

vige, da et stærkt hjælpekorps kækt ilede til fra siden lige i nærheden og igen bragte den til at holde stand, alt som døden 

sad på nakken af den. Kampen blev mere og mere blodig; enhver styrtede did, hvor trængslen var tættest, og banede sig vej 

fremad midt imellem sværdene og pileregnen; efter dem fulgte rytterne og spaltede med kraftig arm de flygtendes 

pandeskal og ryg; på andre kanter hug fodfolkene haserne over på dem, som var faldne omkuld og ikke turde rejse sig op 

igen. Hele slagmarken var bedækket med lig, og mellem dem lå halvdøde, som forgæves endnu håbede på redning; hist var 

én knust af en slyngesten, her en anden gennemboret af en jernbeslagen pil; nogle havde fået hovedet således kløvet af et 

sværdhug midt over panden og issen, at man havde det skrækkelige syn af de to halvdele, der hang ned på skuldrene, hver 

på sin side. Endnu ikke udmattede af den hårdnakkede kamp huggede begge partier ned på hinanden, uden at sejren ville 

erklære sig for nogen af dem; ingen af dem følte sin naturlige styrke slappet, så længe modet holdt deres kræfter oppe. Til 

sidst gjorde dog den synkende dag ende på den morderiske kamp; uden orden trak man sig tilbage på den kant, hvor enhver 

havde lejlighed til det, og således kom alle de, som endnu levede, i sørgmodig stemning tilbage til sine telte. Nogle af de 

mere fornemme blandt de faldne blev jordfæstede, så godt tid og sted tillod det; de andre lig fortærede rovfuglene, som på 

denne tid havde vænnet sig til at søge sin næring af døde legemer, hvad endnu den dag i dag de hvide ben på markerne 

giver vidnesbyrd om. Forøvrigt er det bekendt nok, at romerne, som i betydeligt mindretal kæmpede med en så talrig 

mængde, vistnok led store tab, men dog også gav barbarerne nok at gøre, så det ikke gik af uden megen sorg for disse. 

8. Efter dette sørgelige udfald på slaget trak vore sig tilbage til det nærliggende Marcianopolis. Goterne trængte sig atter af 

egen drift sammen indenfor deres vognborg, og herfra vovede de i de følgende syv dage ikke nogensinde at komme ud, ja 

ikke engang at lade sig se. Herved fik vore soldater lejlighed til ved opkastelse af høje skanser at indespærre andre 

umådelige skarer barbarer indenfor Hæmusbjergets trange passer; man håbede nemlig, at når hele denne farlige mængde 

fjender var presset sammen mellem Hister og ødemarkerne i bjergene, uden at kunne finde nogen udgang, skulle den 

omkomme af hungersnød, da alle levnedsmidler var førte sammen til de faste steder, og disse havde de endnu ikke forsøgt 

at belejre nogen af, da de var aldeles ukendte med sådanne foretagender. Rikomeres vendte imidlertid tilbage til Gallien for 

der at samle nye tropper; man kunne jo nemlig vente sig et endnu større krigsbulder end før. Alt dette skede det år (377), 

da Gratianus var konsul for fjerde gang og med ham Merobaudes, henimod høsten. 

Da Valens erfarede det sørgelige udfald af kampene og plyndringerne, sendte han Saturninus, hvem overbefalingen over 

rytteriet midlertidig blev betroet, til hjælp for Trajanus og Profuturus. Men samtidig var i Skytien og Møsien alt, hvad der 

kunne spises, blevet fortæret, og barbarerne søgte derfor, på en gang drevne af raseri og sult, af al deres magt at skaffe sig 

luft, så de kunne slippe ud. Trods gentagne forsøg blev de imidlertid drevet tilbage ved den tapre modstand af vore, som 

holdt de stejle højder besat; de kom da i den yderste nød og trak ved løfter om rigt bytte nogle skarer huner og halaner over 

til sig. 



Så snart efterretningen om dette kom til Saturninus, der allerede var nået frem og netop var i færd med at opstille forposter 

og feltvagter, samlede han lidt efter lidt sine folk og besluttede at gå tilbage. Denne plan var i sig selv ikke så ilde; thi han 

havde al grund til at frygte for, at fjendemassen pludselig skulle styrte frem ligesom en strøm, der ved vandets tryk 

sprænger dæmningerne, og uden synderlig vanskelighed overmande alle de poster, der var stillede på udkig på de mest 

truende steder. Næppe var passene så blevet åbne og vore i tide draget bort, for de indesluttede barbarer i vild uorden og 

uden at møde nogen modstand styrtede ud ad den første den bedste vej og gjorde sig færdige til nye voldsgerninger; 

hærgende bredte de sig allesammen ustraffet ud over Trakiens vide sletter og fyldte fra Histers bredder til Rodope og det 

sund, som skiller de to store have fra hinanden, alting med rov, mord og brand og alle de skændselsgerninger, som det på 

nogen måde er muligt at øve mod frie mennesker. Nu måtte man sukkende være øjenvidner til optrin, der er lige så 

skrækkelige at skildre som at se. Kvinder dreves, bedøvede af skræk, afsted under piskeknald og bar under sit hjerte børn, 

som måtte døje mangen udåd endnu førend de var kommet for lyset; børn klamrede sig til deres mødre, grædende drenge 

og piger af ædel byrd, nu med bundne hænder prisgivne til fangenskab. Bag dem fulgte voksne jomfruer og unge hustruer, 

som grædende, med sænket åsyn ønskede sig døden, selv den pinligste, fremfor den skændsel, som ventede dem. Midt 

imellem disse så man en fribåren mand, der slæbtes afsted som et vildt dyr; kort i forvejen havde han været rig og 

uafhængig, men nu udstødte han veklager over dig, du grusomme og blinde skæbnegudinde, som i et kort øjeblik havde 

berøvet ham hans formue, hans hustru og hans børn, stødt ham ud af det hus, han havde måttet se på styrte sammen i aske 

og ruiner, og hengivet ham til en rå sejrherre for enten at lade sig sønderrive led for led eller under slag og pinsler leve som 

træl. 

Barbarerne rasede fremdeles som vilde dyr, der har brudt ud af sit bur, hen over de vidtstrakte egne og kom blandt andet 

også til en by ved navn Dibaltus (ukendt by), hvor skjoldbærernes tribun Barzimer, en gammel erfaren kriger, netop var i 

færd med at slå lejr med sine egne folk, nogle kornuter og andre afdelinger fodfolk. Da de nu gjorde anfald på ham, greb 

han til den eneste udvej, som endnu stod åben under denne truende fare; han lod krigstrompeten lyde, dækkede sine 

flanker og brød frem med sit tapre, kamprustede mandskab. Ved sin kække modstand ville han ganske vist have holdt 

fjenderne stangen, hvis ikke deres rytteri uafladelig havde gentaget sit angreb og til sidst omringet ham åndeløs og 

udmattet. Så faldt han da efter at have nedhugget ikke få af barbarerne, hvis tab imidlertid ikke kunne mærkes midt i denne 

store mængde. 

9. Efter denne dåd var goterne uvisse om, hvad de nu skulle gøre; til sidst besluttede de sig til at opsøge Frigeridus, hvem de 

betragtede som den værste hindring for dem på deres færd, for at rydde ham af vejen, hvor de traf ham. Så snart de derfor 

havde nydt noget bedre mad og en kort søvn, fulgte de hans spor som vilde dyr; de havde nemlig erfaret, at han på 

Gratianus’s befaling var vendt tilbage til Trakien og i en befæstet lejr ved Berøa (Cara Veria ) holdt øje med begivenhedernes 

gang for at handle efter den måde, forholdene måtte stille sig på. For at udføre denne plan påskyndede de deres march så 

meget som muligt; men Frigeridus, som ikke blot forstod at befale over sine soldater, men også at skåne dem i rette tid, 

havde enten selv haft en mistanke om deres forehavende, eller også havde han fået nøjagtig underretning af spejdere, han 

havde udsendt; nok er det, han trak sig tilbage til Illyrikum over høje fjelde og gennem tætte skove. På vejen gav tilfældet 

ham uformodet lejlighed til en lykkelig våbendåd, der hævede hans mod. Medens han på tilbagetoget drog langsomt frem 

med hæren opløst i ordnede afdelinger, stødte han på den gotiske høvding Farnobius, der sorgløs strejfede omkring med 

sine røverskarer og fornylig havde draget taifalerne til sig som sine forbundsfæller; disse var, hvis det ellers er umagen værd 

at tale om det, dengang da vore folk havde spredt sig ad til alle kanter af frygt for de ukendte folkeslag, gået over floden for 

at hærge de før forsvarere blottede egne. Da man nu pludselig fik øje på disse skarer, traf den forsigtige hærfører 

forberedelser til kamp på nært hold og åbnede så sit angreb på dette røverpak, som jo forøvrigt bestod af hele to folkeslag 

og derfor kunne være farlig nok. Alligevel ville han have hugget dem ned til sidste mand, så der ikke engang var blevet 

nogen tilovers til at bringe bud om nederlaget, hvis ikke de tiloversblevne efter tabet af Farnobius, denne urolige ånd, der 

havde været en frygtelig voldsmand, og en mængde andre indstændig havde bedt om nåde. Han skænkede dem da alle 

livet, men forviste dem til egnene om Mutina (Modena), Regium (Reggio) og Parma i Italien, hvor de blev sat til at dyrke 

jorden. Taifalerne skal forresten, efter hvad vi har hørt, være et fordærvet folk og i den grad nedsunket i udsvævelser, at de 

voksne mænd hos dem lever i utugtig forbindelse med unge mennesker af deres eget køn; ved den slags besmittelse 



ødelægger de deres bedste mandskraft. Men hvis én allerede i sin opvækst uden andres hjælp fanger et vildsvin eller 

nedlægger en vældig bjørn, da er dette nok til at bringe alle hans laster i forglemmelse. 

10. Dette var de ulyksalige storme, som i overgangstiden imellem høsten og vinteren fejede hen over Trakien. Det var i det 

hele på denne tid, som om hævngudinderne havde opbudt al sin vælde; i den grad greb ulykkerne om sig og strakte sig selv 

til de fjerneste egne. Således brød nu også det alamanniske folk lentienserne, som boede op mod grænsen af Rætien, ved 

forræderske strejftog den overenskomst (fra år 354), som for flere år tilbage var indgået med dem, og angreb vore grænser. 

Den første begyndelse til disse sørgelige ulykker skrev sig derfra, at en mand af deres folk, som gjorde tjeneste blandt de 

kejserlige drabanter, i en påtrængende forretning vendte tilbage til sit hjem. Her fik han nu en mængde spørgsmål om, hvad 

der foregik på slottet; snakkesalig som han var, fortalte han da, at Gratianus på sin farbroder Valens’s opfordring snart 

agtede at bryde op til østerlandene for at de med forenede kræfter kunne slå de folkeslag tilbage, som boede op imod 

grænserne og nu havde sammensvoret sig til Romerstatens ødelæggelse. Disse efterretninger lyttede lentienserne med 

begærlighed til; også de var jo romernes grænsenaboer og stillede sig straks et lignende foretagende for øje. Raske og 

ilfærdige som de er, samlede de sig i røverbander og [satte] i februar måned over den tilfrosne Rhin .... lige i nærheden 

havde celterne og petulanterne slået lejr (i teksten er ellers noget faldet ud), og disse tilføjede dem, dog ikke uden tab for 

sig selv et betydeligt nederlag og slog dem med overlegen kraft tilbage. Men uagtet germanerne således blev tvungne til at 

vige, vidste de dog, at størstedelen af hæren var draget i forvejen til Illyrikum, hvor kejseren snart skulle møde, og desto 

større var deres kamplyst. De havde store planer for, og samlede indbyggerne i alle deres bygder og brød med 40,000 

væbnede mænd eller som andre pralende har angivet for at øge kejserens berømmelse, 70,000, fulde af overmod og 

selvtillid ind i vort land. 

Ved efterretningen herom blev Gratianus meget bange; han lod straks de kohorter kalde tilbage, som han havde sendt i 

forvejen til Pannonien, andre, som han med klog forsigtighed havde holdt tilbage i Gallien, lod han drage sammen og gav 

overbefalingen til Nannienus, en tapper, men besindig hærfører; ved hans side stillede han med samme myndighed 

husdrabanternes høvedsmand, den kamplystne og kække frankerkonge Mallobaudes. Medens nu således Nannienus 

bestandig tog hensyn til lykkens afvekslinger og derfor troede, at man burde gå langsomt frem, lod Mallobaudes sig som 

sædvanligt rive med af sin kamplyst og pintes af utålmodighed over, at man opsatte at gå løs på fjenden. Så snart derfor det 

skrækkelige våbengny lød fra den anden side, gav trompeterne tegnet, og det første sammenstød fandt sted ved Argentaria 

( Colmar, eller muligvis Horburg, i nærheden af Strassburg), hvor der på begge sider faldt mange for de talrige pile og 

kastespyd. Men midt i kampens hede blev vore soldater var, hvor uendelig stor fjendernes mængde var, og besluttede sig til 

at undgå den åbenlyse fare; de fordelte sig, så godt det lod sig gøre, hen over de trange, med træer bevoksede stier og 

gjorde så igen holdt med større selvtillid; den strålende glans af deres våben, nu da den fra det fjerne faldt sammen i et 

eneste strålehav, opvakte da hos barbarerne bekymring for, at det var kejseren selv, som rykkede frem. De vendte sig 

derfor pludselig på flugt, gjorde vistnok stundom modstand for ikke at lade det sidste middel uforsøgt, men led dog et 

sådant nederlag, at af deres for nævnte antal, efter hvad man tror, ikke mere end 5,000 mand undkom under beskyttelse af 

de tætte skove; blandt flere andre kække og tapre mænd faldt også kong Priarius, ophavsmanden til disse fordærvelige 

kampe. 

Opmuntret ved dette held bøjede Gratianus, som allerede var på vejen til østerlandene, af til venstre og gik hemmelig over 

Rhinen; besjælet af dristige forhåbninger tænkte han på, hvis lykken ville være hans foretagende gunstig, aldeles at 

tilintetgøre dette troløse, til uroligheder så hengivne folk. Da det ene bud efter det andet bragte lentienserne underretning 

herom, blev de som bedøvede; ved sit nederlag var de næsten blevet tilintetgjorte, og nu kom ovenikøbet pludselig 

kejseren over dem. De vidste ikke, hvad de skulle gøre, og da der ikke var udsigt til at vinde den mindste frist enten ved at 

gøre modstand eller i det hele foretage sig eller forsøge på noget, skyndte de sig ilsomt ad uvejsomme stier hen til 

bjerghøjderne og slog sig ned rundt omkring på stejle klippespidser, fast besluttede på af al sin kraft at forsvare deres 

ejendele, hustruer og børn, som de havde ført med sig. Som følge af disse vanskelige forhold blev der af hver legion valgt 

fem hundrede væbnede, som af erfaring havde lært forsigtighed i kampen, for at forsøge sig på denne ejendommelige slags 

murvolde. Deres tillid styrkedes derved, at man altid så kejseren virksom i de forreste rækker, og de gav sig så til at klatre op 



ad fjeldene, som om de straks uden kamp skulle få fat i byttet, de gik på jagt efter, når de blot havde foden på højderne; 

imidlertid varede kampen, som begyndte henimod middagstid, endnu fremdeles ved, da nattens mørke indtrådte. På begge 

sider kæmpede man med betydeligt tab; vore fældede mange, men der faldt heller ikke få af dem, og den kejserlige livvagts 

af guld og lyse farver strålende væbning kom meget til skade ved de mange slags tunge kastevåben. 

Gratianus holdt nu en lang rådslagning med de fornemste af sine omgivelser; det stod klart for alle, at det var lige så farligt 

som unyttigt med utidig hårdnakkethed at kæmpe mod høje, stejle bjergskråninger, men ellers var meningerne, som altid i 

sådanne tilfælde, meget forskellige. Endelig blev man enig om at lade våbnene hvile, men derimod omringe barbarerne på 

alle kanter og betvinge dem med sult, siden de ugunstige stedlige forhold gav dem et sådant værn. Germanerne vedblev 

imidlertid med den samme hårdnakkede modstand, og da de var velkendte med egnene, trak de sig op på andre, endnu 

højere bjerge end dem, de hidtil havde slået sig ned på; kejseren fulgte imidlertid efter dem med hæren også did og søgte 

med samme kækhed som for at sikre sig de stier, som førte op til bjergtoppene. Nu forstod lentienserne, at han var 

besluttet på at gøre alvor af at sætte dem kniven på struben, og bad derfor bønlig om nåde. Deres ønske blev opfyldt på 

vilkår af, at de skulle lade deres kraftige unge mandskab træde ind i vor hær; da de havde gjort det, fik de lov til uanfægtede 

at drage bort til deres hjemland. 

Denne belejlige sejr, som især bar sine frugter derved, at den lammede de vestlige folkeslags mod, vandt Gratianus under 

den evige guddoms bistand, medens han stod på marchen til et andet sted, ved den utrolige hurtighed og kraft, han ved 

denne lejlighed udfoldede. Han var i det hele en ung mand med ypperlige anlæg, veltalende, mådeholden, krigerisk og mild; 

endnu medens hans kinder var bedækkede af dun, stræbte han at ligne de bedste kejsere, og ville sikkert også have nået op 

til dem, hvis han ikke havde haft et sådant naturligt hang til alskens indholdsløse fornøjelser og under sine omgivelsers 

slappe eftergivenhed havde hengivet sig til kejser Kommodus’s tomme yndlingsglæder, omend han end ganske vist ikke 

som denne var blodtørstig. Thi på samme måde som Kommodus havde for skik for folkets øjne at nedlægge en mængde 

vilde dyr med kastespyd og følte en overmenneskelig henrykkelse, når han med alskens forskellige skudvåben kunne dræbe 

hundrede løver, som på én gang blev slupne ud indenfor Amfiteatrets ring, uden at behøve at ramme dem anden gang, 

således havde også Gratianus sin glæde af indenfor indgærdede dyrehaver at fælde skarptandede rovdyr med en hagl af 

pileskud; over den slags ting forsømte han mange alvorlige forretninger, og det på en tid, da selv en Markus Antoninus, om 

han havde været kejser, vanskelig ville have kunnet afhjælpe statens sørgelige ulykker uden med hjælp af jævnbyrdige 

embedsbrødre og de mest sindige rådslagninger. 

Efter at nu Gratianus havde truffet de nødvendige foranstaltninger i Gallien, som tid og omstændigheder fordrede det, og 

straffet som forræder den skjoldbærer, der havde røbet for barbarerne, at han skulle til Illyrikum, drog han derfra og ilede 

videre i lange dagsmarcher over den fæstning, som kaldes Feliks Arbor (måske Arbon ved Bodensøen), og over Lauriakum 

(Loreh) for hurtigst muligt at komme de plagede landsdele til hjælp. 

Frigeridus havde altid på mange slags nyttige måder været virksom for den almindelige sikkerhed og tænkte netop nu på at 

befæste passet ved Sukki, for at ikke fjendernes omstrejfende lette hærafdelinger skulle oversvømme de nordlige provinser 

som en bjergstrøm, der går over sine bredder; men så blev han netop i disse dage afskediget og fik til sin efterfølger en 

underhærfører ved navn Maurus, der forstod at give sig mine af at være en tapper mand, men i virkeligheden var til fals for 

alle, vægelsindet og upålidelig i alt, hvad han foretog sig; det var den samme mand, som før er fortalt om, der var livdrabant 

hos Cæsar Julianus og blandt slottets bevogtere, og som tog sin halskæde af og rakte den til Julianus, dengang denne ikke 

vidste, hvor han skulle få et diadem fra til at sætte på sit hoved. Således blev lige på afgrundens rand hin forsigtige og 

virksomme hærfører fjernet, og det under så vigtige begivenheder, at selvom han forlængst havde trukket sig tilbage i ro, 

burde han dog have været kaldt tilbage til tjenesten igen. 

11. Omtrent i de samme dage brød Valens endelig op fra Antiokia og kom efter en langvarig march til Konstantinopel; her 

opholdt han sig imidlertid kun nogle få dage og blev i disse ovenikøbet plaget af et, omend rigtignok ubetydeligt folkeopløb. 

Kort forud var Sebastianus efter hans opfordring blevet sendt ham fra Italien, og denne anerkendt årvågne hærfører satte 

han nu over fodfolket, som Trajanus for havde stået i spidsen for. Selv drog han derpå til den kejserlige landgård Melantias, 



hvor han søgte at stemme soldaterne gunstig ved uddeling af sold og levnedsmidler og ved smigrende tiltale. Efter en 

dagsbefaling, hvori marchens retning blev angivet, kom han til den militærstation, der kaldes Nike (ligger i Trakien). Her 

erfarede han ved spejdernes beretning, at barbarerne belæssede med rigt bytte var vendt tilbage fra egnene omkring 

Rodope til omegnen af Hadrianopolis; da de nemlig havde fået at vide, at kejseren nærmede sig med en betydelig hær, 

tænkte de på hurtigst muligt at forene sig med sine øvrige landsmænd; men lod dog stærke spejderkorpser blive stående 

ved Berøa og Nikopolis. En så god lejlighed måtte øjeblikkelig benyttes, og Sebastianus fik derfor befaling til at udvælge 300 

soldater af hver legion og med disse ile mod fjenden, mod hvem han nok, efter hvad han selv forsikrede, skulle slå et slag, 

som ville blive til statens gavn. Da han nu rykkede frem i ilmarch og besætningen i Hadrianopolis så det skyndsomme tog i 

nærheden af byen, lukkede den portene for ham og ville ikke give ham lov til at komme ind; den var nemlig bange for, at 

han var faldet i fjendernes hænder og købt til at begå forræderi, så byen skulle lide en lignende ulykke, som engang hændte 

i Magnentius’s dage, da underhærføreren Aktus ved svig blev fanget af Magnentius’s soldater, som så ved hans hjælp 

åbnede sig vej gennem passerne i de Juliske Alper. Endelig, omend sent, blev man overbevist om, at der ingen grund var til 

mistanke og gav ham lov til at komme ind i byen; her vederkvægede han sine soldater, så godt det lod sig gøre, med mad og 

søvn og rykkede så næste dag ud for at gøre et hemmeligt angreb på fjenden. Det var allerede hen imod aften, da han i 

nærheden af floden Hebrus (Maritza) pludselig fik øje på nogle gotiske hærskarer. Han ventede, skjult bag åser og krat, 

indtil nattens mørke var kommet, rykkede så i al stilhed nærmere, overfaldt de uordnede skarer og tilføjede dem et sådant 

nederlag, at de alle omkom med undtagelse af nogle få, som kunne takke deres rappe ben for, at de bjærgede livet. 

Ligeledes erobrede han tilbage et så umådeligt bytte, at hverken byen eller den store slette i omegnen kunne rumme det. 

Denne begivenhed satte skræk i Fritigern; han blev bange for, at Sebastianus, som han altid havde hørt omtale som en 

udmærket hærfører, ved pludselige overfald aldeles skulle oprive hans skarer, som strejfede sorgløst omkring og ikke 

tænkte på andet end rov. Han kaldte dem derfor alle tilbage, og drog hurtig bort til omegnen af byen Kabyle for ikke på det 

åbne land at udsætte sine folk for hungersnød eller hemmelige baghold. 

Under disse begivenheder i Trakien havde Gratianus skriftlig underrettet sin farbroder om den sejr, han ved sin virksomhed 

havde vundet over alamannerne; derefter havde han sendt trosset og soldaternes oppakning i forvejen, så hæren kunne 

bevæge sig med større lethed, og fortsatte så sin vej til fods, gik over Danubius, og kom over Bononia (ligger i Øvre 

Pannonien, nu Bonmünster) til Sirmium. Her opholdt han sig i fire dage og gik så, uagtet han led af sumpfeber, igen over 

floden og kom ned til Mars’s skanse (i Dacia ripensis). I denne egn blev han pludselig overfaldet af halanerne, og mistede 

nogle få af sine folk. 

12. To grunde var der på denne tid til at sætte Valens i uro, for det første efterretningen om, at lentienserne var 

overvundne, og dernæst de indberetninger, som kom fra Sebastianus, og hvori denne stærkt overdrev sine bedrifter. Han 

brød derfor op fra Melantias for ufortøvet at øve en eller anden glimrende dåd, så han kunne tage luven fra sin unge 

brodersøn, hvis fortjenester pinte ham. Han stod jo desuden også i spidsen for en hær, der vistnok var noget broget 

sammensat, men hverken ukrigerisk eller til at se ned på; thi han havde sat en mængde gamle krigere ind i dens rækker, og 

deriblandt også flere højere officerer, som Trajanus, der fornylig havde været hærfører og nu igen var blevet kaldet til at 

gøre tjeneste. Da man nu ved omhyggelige undersøgelser erfarede, at fjenderne tænkte på med stærke besætninger at 

spærre de veje, ad hvilke hæren fik sin nødvendige tilførsel, kom man øjeblikkelig denne plan i forkøbet ved hurtig at 

afsende bueskytter til fods og en afdeling rytteri for at sikre sig besiddelsen af de belejligt liggende pas i nærheden. I de 

følgende tre dage rykkede barbarerne kun langsomt frem og tog af frygt for et angreb fra de uvejsomme skråninger på 

siden af dem sin vej i en afstand af 15,000 skridt fra byen henimod lejren ved Nike. Ved denne lejlighed var det, at vore lette 

tropper i spidsen for hæren ved en besynderlig fejltagelse kom med den påstand, at hele den del af fjendehæren, som de 

havde fået øje på, ikke beløb sig til mere end 10,000 mand. Af denne efterretning lod kejseren sig henrive til en utidig 

hidsighed og ville øjeblikkelig byde fjenden spidsen. Han rykkede derfor frem med hæren i firkantet slagorden og kom til 

den nærmeste omegn af Hadrianopolis, hvor han ved pæle og en grav forskansede sig indenfor sin lejr og utålmodig 

ventede på Gratianus’s ankomst. Det varede da heller ikke længe, før høvedsmanden for hustropperne, Rikomeres, kom 

med et brev fra denne, hvori han underrettede Valens om, at han snart skulle indfinde sig. I brevet bad han ham tillige om 

ikke alene og i blinde at styrte sig i en overilet kamp, men en kort tid vente på den, der skulle dele farerne med ham. Valens 



kaldte nu de fornemste officerer sammen til en rådslagning om, hvad man skulle gøre. Nogle drev med Sebastianus i 

spidsen på, at man straks skulle gå i kamp, medens derimod høvedsmanden for rytteriet, Viktor, som var en forsigtig og 

betænksom mand, uagtet han var en sarmater, under tilslutning af mange andre holdt på, at man burde vente på den 

anden kejser, for at man forstærket med den galliske hær så meget lettere kunne gøre ende på de ophidsede barbarers 

trods. Overhånd beholdt alligevel kejserens skæbnesvangre stivsindethed og enkelte hofmænds krybende udtalelser; disse 

mennesker rådede til, at man skulle skynde sig af al sin magt, for at ikke Gratianus skulle få nogen del i den sejr, som man 

mente, man næsten allerede havde i hænderne. 

Medens man nu traf de nødvendige forberedelser til en afgørende kamp, kom en kristen presbyter (dvs. ældste præst), som 

han kaldes blandt sine, tillige med nogle andre af lavere rang som sendemand fra Fritigern til kejserens lejr. Han blev høflig 

modtaget og overrakte så et brev fra den nævnte høvding, hvori denne uden at krybe i skjul med sine ord bad om, at han og 

hans folk, som ved vilde folkeslags røvertog var blevet fordrevet fra deres hjemlige arne, måtte få det eneste land Trakien til 

bopæl med alt dets kvæg og dets afgrøde; fik han det, lovede han en bestandig fred. Desuden afleverede den samme 

kristen, der øjensynlig måtte være en fortrolig og pålidelig ven af Fritigern, i al hemmelighed et andet brev fra Fritigern, 

hvori denne viste sig som kun alt for godt hjemme i alskens svig og rænker; deri lod han nemlig Valens som sin vordende 

ven og forbundsfælle vide, at det ikke på nogen måde var ham muligt at sætte en stopper for sine landsmænds forbitrelse 

eller stemme dem for vilkår, der kunne være Romerstaten tjenlige, med mindre kejseren straks viste sig i deres nærhed 

med fuldt rustet hær og ved den skræk, kejsernavnet indgød, kølnede deres fordærvelige kamplyst. Sendemændene tog sig 

på denne måde temmeligt tvetydige ud og måtte gå igen med uforrettet sag. 

Næppe var morgenrøden brudt frem den dag, der i rigets historie er optegnet som den 9. august, før hæren ilsomt satte sig 

i bevægelse, efter at man under en passende bedækning havde ladt trosset og oppakningen tilbage i nærheden af 

Hadrianopolis’s mure. Skatten og de kejserlige hæderstegn var tillige med den prætoriske præfekt og statsråderne i 

sikkerhed indenfor byens mure. En lang stund gik det fremad på ujævne, stenede veje; det var allerede midt på dagen og 

brændende varmt, da man endelig ved den ottende time fik øje på fjendernes vogne, som efter spejdernes udsagn var 

stillede i en kreds side om side med hinanden. Medens barbarerne efter deres sædvane istemte et vildt, fælt skrig, ordnede 

de romerske hærførere slagrækken, således at rytteriet blev skudt noget frem på den højre fløj, og medens størstedelen af 

fodfolket stod noget længere tilbage. Den venstre fløj havde man den største vanskelighed ved at få ordnet, da det rytteri, 

som hørte til den, endnu var adspredt på marchen og ilsomt kom til efterhånden. Imidlertid fik man dog til sidst fløjen 

opstillet uden nogen forstyrrelse, og nu satte den skrækkelige våbenlarm og de truende slag af skjold mod skjold en sådan 

skræk i barbarerne, at de sendte bud og bad om fred, så meget mere som en del af dem under Alatevs og Safraks var langt 

borte og omend tilkaldt, så dog endnu ikke ankommet. Kejseren ville imidlertid ikke høre på disse sendemænd på grund af 

deres lave stand, men forlangte, at man skulle sende ordentlige høvdinger, hvis der skulle komme nogen gyldig 

overenskomst istand. Sendemændene nølede ikke desto mindre med flid, for at der under denne falske våbenhvile kunne 

blive tid for rytterne, som man hvert øjeblik ventede, til at komme tilbage, og for tillige end yderligere at udmatte 

soldaterne, som var nær ved at forsmægte af varme og tørst; på samme tid stod ovenikøbet den store slette i lys lue; 

fjenderne havde sat den i brand for endnu mere at øge varmen og gjorde nu hvad de kunne for at nære ilden med brænde 

og andet tørt stof. Til dette onde kom en anden, ikke mindre ulyksalig ting, at mennesker og dyr pintes af en skrækkelig sult. 

Imidlertid sendte Fritigern, som nu beregnede alle muligheder og var bange for krigslykkens foranderlighed, af sig selv en 

almindelig mand af sin hær som en slags herold med fordring om, at man så snart som muligt skulle sende ham nogle 

udvalgte adelsmænd som gidsler; på sin side skulle han da uden at lade sig skræmme af sine folk og deres trusler sende 

hæren levnedsmidler. Et sådant forslag fra den frygtede hærfører greb man med begge hænder, og enstemmig valgte man 

til hurtigst muligt at gå afsted som gidsel, kejserens slægtning tribunen Ækvitius, som dengang var hushovmester på det 

kejserlige slot. 

Han vægrede sig imidlertid, fordi han engang var blevet fanget af fjenderne, men atter havde undsluppet dem i Dibaltum (i 

Trakien); han var derfor nu bange for deres umådelige vredesudbrud. Da tilbød Rikomeres sig af egen drift til at gå, i 

overbevisningen om, at denne dåd var lige så skøn som en tapper mand værdig. Han gav sig straks på vejen, med kendetegn 



på hans værdighed og fødsel. Men endnu før han var kommet til fjendernes lejr, havde bueskytterne og skjoldbærerne 

under anførsel af en hiberier ved navn Bakurius og af Kassio rykket alt for hidsig frem og var kommet i kamp med de 

fjender, som stod overfor dem (Hiberien lå på grænsen af Armenien); lige så utidig som de stormede frem, lige så fejgt veg 

de imidlertid tilbage og gav derved straks begyndelsen af kampen en uheldig retning. Dette ubetimelige vovestykke gjorde 

ikke blot Rikomeres’s modige forehavende virkningsløst, da han nu ingen vej kunne komme, men det førte også med sig, at 

goternes rytteri, som imidlertid var vendt tilbage under Alatevs og Safraks tillige med en afdeling halaner, som en lynstråle 

foer frem mellem de høje bjerge, slog alt til jorden, som under det pludselige angreb kom dem i vejen, og udbredte død og 

forvirring omkring sig. 

13. Fra alle kanter lød nu våbenklirren, og Bellona stødte i de frygtelige krigstrompeter, mere end nogensinde lidenskabelig 

bestemt på at bringe romerne undergang; ikke desto mindre samlede dog de vigende soldater sig på de mange 

opmuntrende tilråb til fornyet modstand, kampen udbredte sig ligesom en blussende ild videre og videre og satte skræk i 

soldaterne, da de så, hvorledes flere af deres kammerater spiddedes sammen af de udslyngede kastespyd og pile. Begge 

hære stødte nu mod hinanden som to med skibssnabler forsynede skibe og vaklede frem og tilbage som havets bølger. 

Den venstre fløj nåede imidlertid lige hen til selve fjendernes vognborg og ville også have trængt videre frem, hvis man 

havde bragt den hjælp; men den blev ladt i stikken af det øvrige rytteri, klemt inde mellem fjendernes mængde og ligesom 

begravet under brokkerne af en vældig sammenstyrtende vold. Fodfolket stod så da uden dækning og var presset så tæt 

sammen, at næppe nogen formåede at drage sværdet eller trække armen til sig igen. Og så tætte var støvskyerne, at man 

ikke engang kunne se over sig den himmel, som genlød af det frygtelige skrig. Derfor traf de dødbringende pile overalt med 

sørgelig sikkerhed sit mål, fordi man hverken i forvejen kunne se eller undvige dem. Men da nu barbarerne bredte sig ud i 

umådelige skarer og trådte heste og mænd under fødder, og der i de tæt sammenpakkede rækker ikke nogensteds var plads 

til at trække sig tilbage eller nogen mulighed for at slippe ud af den tætte trængsel, så greb vore i fortvivlet dødsforagt atter 

til deres sværd og huggede ind på de fremstormende fjender, og nu spaltedes på begge sider hjælme og panseret af 

stridsøksernes hug. Nu kunne man se, hvorledes barbarerne fulde af trodsig selvfølelse krampagtig fordrejede ansigtet, når 

de med gennemskårne knæhaser eller afhugne hænder eller gennemboret side endnu på dødens tærskel truende rullede 

med de vilde øjne, hvorledes de kæmpende i strid mand mod mand, styrtede over hinanden til jorden og sletten 

bedækkedes med lig, medens man midt under alt dette med gysen hørte de døendes og farlig såredes stønnen. I denne 

umådelige forstyrrelse blev endelig fodfolket udmattet af anstrengelserne og faren og mistede på én gang sin kraft og sin 

besindelse; da de fleste lanser var sønderbrudte ved de uophørlige sammenstød, tog de deres tilflugt til sværdet og styrtede 

midt ind i fjendernes tætteste hobe uden at tænke på deres eget liv og overbeviste om, at ethvert håb om redning var ude. 

Og da den med strømme af blod bedækkede jordbund gjorde hvert skridt usikkert, forsøgte de på alle måder at sælge deres 

liv så dyrt som muligt og pressede sig med sådant mod ind på fjenderne, at flere endog omkom for deres egne kammeraters 

våben. Til sidst var alt rundt omkring farvet med sort blod, og hvorhen så øjet vendte sig, optårnede sig dynger af døde 

legemer, som uden skånsel trådtes under fødder. Solen steg altid højere, var nu gået ud af Løven og kommet ind i den 

himmelske Jomfrus bolig (Løven og Jomfruen er to stjernebilleder) og kastede sine brændende stråler på de romerske 

rækker, der stadig tyndedes mere og mere, fortæredes af sult og tørst og desuden måtte slæbe på vægten af sine våben. Til 

sidst brødes vore rækker fuldstændig ved vægten af barbarernes fremstormen, og da der nu i den yderste nød ikke var 

noget andet redningsmiddel, søgte enhver, så godt han kunne, uden orden og plan, at redde sig ved flugten. 

Medens alle så flygtede hver til sin kant ad ubekendte stier, ilede kejseren, omringet af gruelige rædsler, med møje hen 

over ligdyngerne og søgte sin tilflugt blandt lancearierne og mattiarierne, som bød fjendens overmagt stangen og urokkelige 

holdt stand til det yderste. Ved synet af Valens råbte Trajanus, at alt håb var ude, hvis man ikke i det mindste bragte 

kejseren, der var ladt i stikken af sine drabanter, en hurtig hjælp. Da underhærføreren Viktor hørte dette råb, begav han sig 

ilsomt afsted for at hente bataverne, der stod i reserve ikke langt borte, til hjælp for kejseren, men da han ikke fandt nogen 

af dem, vendte han om og skyndte sig bort; på samme måde unddrog Rikomeres og Saturninus sig fra faren. 

Med øjnene lynende af raseri forfulgte nu barbarerne vore, hvis blod stivnede i årerne af rædsel; nogle af dem faldt uden 

engang at vide, fra hvem dødshugget kom, andre blevet trykkede til jorden ene og alene ved vægten af dem, som pressede 



på, nogle dræbtes også ved deres egne landsmænds sværd; thi modstand veg man ikke for, og ingen tænkte på at skåne 

dem, som veg. Tillige blev vejene spærrede ved den mængde halvdøde mennesker, som lå der og klagede over sine 

smertefulde sår; sammen med dem opfyldte også dynger af heste, blandede med menneskelig, sletterne vidt og bredt. 

Endelig gjorde en nat, hvori ingen måne lyste med sit strålende skin, ende på disse evigt uerstattelige tab, som kom 

Romerstaten så dyrt til at stå. 

Under det første frembrydende mørke var kejseren, efter hvad man måtte formode, - thi der var ingen, som udgav sig for at 

have set det eller været tilstede - midt iblandt en skare menige soldater blevet farlig såret af en pil, var falden og havde 

straks opgivet ånden uden nogensteds siden at blive fundet igen. Thi da nogle af fjenderne endnu længe drev omkring i 

egnen for at udplyndre de døde, vovede ingen af flygtningene eller egnens indbyggere sig hen til stedet. En lignende ulykke 

ramte også, efter hvad vi har hørt, Cæsar Decius, som i en heftig kamp med barbarerne med samt sin hest, der var blevet 

sky og ikke længere lod sig styre, styrtede ned i en sump, hvorfra han ikke kunne hjælpe sig op, og hvor man senere ikke 

kunne finde ham. Andre fortæller, at Valens ikke døde straks, men af nogle adjudanter og gildinger var blevet bragt hen til 

et bondehus i nærheden, hvis øverste stokværk var godt beskyttet; medens han så her blev forbundet af uøvede hænder, 

blev huset omringet af fjender, som ikke vidste, hvem han var, men han slap dog for et forsmædeligt fangenskab. Thi da 

forfølgerne forsøgte at brække de tillåsede døre op, men fra taget af blev angrebet med pile, så bar de risknipper og 

brænde sammen for ikke ved et forstyrrende ophold længere at blive forhindrede i at plyndre, satte ild på det og 

opbrændte huset med samt de mennesker, som var i det. En af adjudanterne søgte at undkomme gennem et vindue, men 

blev fanget af barbarerne og fortalte dem, hvorledes sagerne stod; da blev de såre ærgerlige, fordi de havde gået glip af den 

store hæder at fange Romerstatens hersker levende. Den samme unge mand vendte siden hemmelig tilbage til vore og 

fortalte begivenhederne. En lignende skæbne rammede efter Spaniens generobring den ene af scipionerne, om hvem der 

fortælles, at han blev indebrændt af fjenderne i et tårn, hvori han havde søgt tilflugt. Så meget er i det mindste sikkert, at 

hverken Scipio eller Valens fik den sidste ære at blive stedt til jorden. 

Iblandt de mange fremragende mænd, som ved denne lejlighed fandt sin død, må især Trajanus og Sebastianus nævnes; 

sammen med dem faldt 35 tribuner, dels med, dels uden kommando, og fremdeles Valerianus og Ækvitius, den ene 

overstaldmester, den anden husmarskal. Desuden faldt i sin første blomstrende ungdom promoternes tribun Potentius, der 

var agtet af enhver retskaffen mand og lige så meget anbefalet ved sin afdøde fader, rytterhøvedsmanden Ursicinus’s 

fortjenester som ved sine egne. Det er en bekendt sag, at næppe en tredjedel af hæren undkom. Heller ikke ved historiens 

årbøger, når man undtager slaget ved Kannæ, at fortælle om magen til dette blodige nederlag, omend romerne mere end 

engang ved skæbnens ugunst og svigefuld krigslist for en tid har måttet erfare krigslykkens ustadighed, ligesom da også 

grækerne har gjort mange kampe til genstand for fabelagtig udsmykkede sørgesange. 

14. En sådan død fandt da altså Valens i en alder af næsten 50 år og efter at have regeret i henimod 14 år (rettelig 4 

måneder over 14 år, idet han blev kejser i marts 364). Hans dyder og fejl skal vi her nævne, således som de er velkendte for 

mange. Han var en trofast og pålidelig ven, straffede strengt dem, som ville tilsnige sig embeder, og opretholdt med alvor 

tugt og orden blandt soldater og borgere; han vågede altid med ængstelighed over, at ingen under påskud af slægtskab med 

ham skulle hæve sig højere, end rigtigt var; han betænkte sig længe, når det gjaldt at give eller fratage én et embede, 

beskyttede samvittighedsfuldt provinserne, ja vogtede dem hver især for skade, som havde de været hans eget hus; med 

særlig iver stræbte han at lette afgiftsbyrden for dem, var imod enhver skatteforhøjelse og optrådte ikke med hårdhed ved 

inddrivelsen af restancer; overfor embedsmænd, der blev grebet i tyveri og underslæb, var han en streng og ubarmhjertig 

fjende. Heller ikke kan østerlandene mindes, at de i denne henseende har haft bedre tider under nogen kejser end under 

ham. Foruden alt dette var han gavmild med klogt mådehold; herpå er der mange eksempler, men det får være nok at 

nævne et. Da der jo altid ved hofferne gives folk, som tragter efter fremmed ejendom, så traf det sig, at en og anden bad 

om godser eller andet, som var hjemfaldet til kejseren; i sådanne tilfælde skelnede han skarpt mellem dem, som fortjente 

det, og dem, som ikke gjorde det, lod alle indvendinger få lov til at komme til orde og gav det så til den, som havde bedt om 

det, men flere gange således, at han gav tre eller fire fraværende del i det, for at disse urolige mennesker kunne bære sig 

mere beskedent ad, når de så, at der på denne måde blev knappet af på den vinding, de så begærlig higede efter. De 



bygninger, han i forskellige større og mindre byer dels istandsatte, dels opførte fra nyt af, vil jeg ikke tale om, for ikke at 

blive for vidtløftig; jeg lader kendsgerningerne tydeligere, end jeg selv formår det, føre beviserne derfor. Alt dette er 

egenskaber, som kan tjene enhver brav mand til mønster; nu vil vi også gennemgå hans fejl. 

Han var umådelig begærlig efter store rigdomme, besværligheder og strabadser var han ikke i stand til at udholde, og det 

var blot skaberi, når han gav sig mine af at være hårdfør; han var tilbøjelig til grusomhed, rå og udannet og hverken hjemme 

i krigskunsten eller i de ædle videnskaber. Han var straks færdig til at søge fordel og vinding til skade for andre, og 

fuldstændig utålelig, når han pustede en indtræffende forseelse op til at være foragt for eller krænkelse af kejserens højhed 

og så som et rasende menneske lod det gå ud over rige folks liv og ejendom. Det var heller ikke til at undskylde, at han ville 

give det skinnet af, at han stillede alle stridssager og retslige undersøgelser under lovene og overdrog sagernes 

undersøgelse til ordentlige, efter hans egen påstand udnævnte dommere, medens han dog ikke tålte noget skridt, som stod 

hans egen vilje imod. Tillige var han hensynsløs og opfarende og lånte villig øre til enhver angiver, uden at gøre forskel på 

sandt og falskt, altsammen fejl, der selv i privatlivets dagligdags forhold har de skadeligste følger. 

Hans natur var træg og langsom til handling. Hans ansigtsfarve var sortagtig, det ene af hans øjne blindt, dog således, at 

man ikke lagde mærke til det i afstand; hans legeme var stærkt bygget, hans vækst hverken for høj eller lav, hans ben noget 

krumbøjede, og maven stak en smule frem. 

Dette får være nok om Valens; at det er sandt, kan bevidnes af alle vore samtidige. Det går det imidlertid ikke an at forbigå, 

at dengang Patricius og Hilarius, som før nævnt, ville udgranske fremtiden ved hjælp af trefoden, og han havde fået at vide 

hine tre profetiske verselinjer, hvoraf det sidste lyder: ”Når på Mimas’s sletter kampen raser med vælde”; da var han 

udannet og rå nok til i begyndelsen ikke at skænke det nogen opmærksomhed; men da sorgerne siden dyngede sig op, blev 

han så fej, at han i mindet om dette orakeludsagn gøs blot ved navnet Asien (Note 233), hvor han vidste fra lærde folk, at 

der ovenfor byen Erytræum lå et bjerg Mimas som både Homer og Tullius havde skrevet om. Efter kejserens død og 

fjendernes bortmarch skal der imidlertid nær ved det sted, hvor man troede, han var faldet, have været fundet en sten 

rejst, hvorpå der var indhugget med græske bogstaver en indskrift, som lød på, at her var engang i gamle dage blevet 

begravet en fornem mand ved navn Mimas. 

15. Da efter dette morderiske slag mørket havde udbredt sig over jorden, styrtede alle de, som endnu var i live, afsted nogle 

til højre, andre til venstre did, hvor frygten drev dem, og søgte at nå hen til slægtninge og venner. Det var så mørkt, at man 

ikke kunne se et skridt foran sig, og dog troede de stadig, at fjendernes sværd svævede over hovedet på dem. Langt borte 

fra det fjerne hørte man den ynkelige jamren af dem, som var blevet ladte tilbage, de døendes stønnen og de såredes 

forpinte sukke. 

Ved dagens frembrud drog sejrherrerne lig vilde dyr, hvis raseri er vokset ved den pirrende smag af blod, under de mest 

vidtsvævende forhåbninger i tætte skarer mod Hadrianopolis og tænkte på intet mindre end at ødelægge staden, selvom 

det skulle koste dem de største ofre; af forrædere og overløbere havde de nemlig hørt, at de fornemste embedsmænd, de 

kejserlige hæderstegn og Valens’s skatte var blevet skjulte bag dens faste mure. For at nu ikke kampiveren skulle kølnes ved 

for meget ophold, omringede de byen allerede ved den fjerde time på dagen og begyndte en hidsig kamp; med al deres 

medfødte dumdristighed styrtede belejrerne sig da i den øjensynligste dødsfare, medens de belejrede på sin side opbød al 

deres kraft til sit forsvar. En stor mængde soldater og trænkuske med deres heste havde ikke fået lov til at komme ind i 

byen og havde derfor sat sig fast under murvæggene og i de til muren stødende huse; her kæmpede de trods det 

lavtliggende terræn tappert mod fjenderne og trodsede alle deres rasende stormløb lige til den niende time, men da 

samledes pludselig tre hundrede mand af vort fodfolk, af dem, som stod lige ved murens brystværn, i tæt sluttet fylking og 

gik over til barbarerne. Her blev de modtagne med jubel, men på stedet hugget ned, af hvad grund ved man ikke; og siden 

den tid kunne man gøre den iagttagelse, at selv i den mest fortvivlede tilstand faldt det ikke mere nogen ind at tænke på 

den slags ting. Medens nu kampen raste med voksende heftighed, kom der pludselig under frygtelige tordenslag et 

voldsomt regnskyl fra de sorte skymasser og adsplittede fjendernes skarer, der hvor de fnyste på alle kanter; men så snart 

de var kommet tilbage til deres kredsrunde vognborg, drev de sit umenneskelige overmod så vidt, at de ved et truende 



brev, som en sendemand bragte, bød vore øjeblikkelig at overgive sig (teksten er mangelfuld og oversættelsen beror på 

gætning); på det vilkår skulle de få beholde livet. Da sendemanden imidlertid ikke vovede at gå ind i byen, var der en 

kristen, som påtog sig at overbringe og oplæse det; man optog det imidlertid, som det fortjente, og tilbragte resten af 

natten og hele dagen med at ruste sig til forsvar. Portene blev spærrede indvendig med store stene, de svagere dele af 

murene udbedrede, og for at man fra alle kanter kunne udslynge pile eller stene, blev der opstillet kastemaskiner på dertil 

skikkede steder, ligesom også tilstrækkeligt vandforråd blev skaffet tilveje; thi dagen i forvejen havde nogle af de 

kæmpende næsten forsmægtet af tørst. 

Goterne på sin side kom imidlertid på tanker om, hvor usikker dog krigslykken altid er, og kunne ikke andet end med 

ængstelse se på, hvorledes deres kækkeste mænd faldt og såredes, og deres kraft lidt efter lidt knækkedes; de faldt da på 

en listig plan, som dog retfærdighedens gudinde selv bragte for lyset. De lokkede nemlig nogle romerske underofficerer af 

garden, som dagen i forvejen var gået over til dem, til at lade, som om de flygtede over til sine landsmænd igen, og bede om 

at blive optaget i byen; når de så var komne ind, skulle de i al stilhed sætte en del af staden i brand, og dette skulle da være 

et hemmeligt tegn for fjenden til, medens de belejrede var optagne rundt omkring med at slukke, at trænge ind i den 

uforsvarede by. Underofficererne begav sig da, som det var blevet bestemt, på vejen; da de var kommet i nærheden af 

gravene, strakte de bønfaldende hænderne ud og forlangte som romere at blive slupne ind. Det blev de også, da man ikke 

havde nogen mistanke til dem; men da de blev udspurgte om fjendens planer, afveg de fra hinanden i deres udsagn; følgen 

var, at man lagde dem på pinebænken; her tilstod de helt ud, hvad de havde i sinde, og blev henrettede. 

Man havde altså truffet alle mulige forberedelser til kamp, da barbarerne ved den tredje nattevagt uden at tænke på de 

tab, de havde lidt, i tætte rækker og under forøget hårdnakkethed fra deres høvdingers side strømmede løs på de spærrede 

tilgange til staden. Men med soldaterne rejste sig nu i glødende iver provinsboerne og hoffolkene til fjendens 

tilintetgørelse; alle slags kastevåben blev taget til hjælp og kunne, om de end ikke havde noget bestemt mål, dog ikke 

forfejle sin virkning blandt en så stor mængde mennesker. Imidlertid lagde vore mærke til, at barbarerne brugte de samme 

pile mod os, som blev skudte ud mod dem; der blev derfor givet befaling til, at før man skød pilene ud, skulle man gøre et 

dybt indsnit i dem der, hvor jernet var fæstet til træet; på den måde beholdt de deres fulde kraft i flugten og trængte med 

det samme eftertryk ind i legemet, men brødes straks i stykker, når de faldt til jorden uden at træffe. Midt i den mest 

rasende kamp indtraf der så et uventet tilfælde, som frembragte en betydelig virkning. En skorpion, en af den slags 

kastemaskiner, som i almuesproget kaldes skovæsel, blev rettet på en tæt hob fjender og udslyngede en stor sten mod 

dem; vistnok styrtede den til jorden uden at anrette skade, men synet af den satte dem dog i en sådan skræk, at de blev 

som bedøvede ved dette usædvanlige skuespil, begyndte at vige og gjorde forsøg på helt at komme bort. Men atter lød på 

høvdingernes bud trompeterne, og kampen begyndte påny; dog også nu var romerne fordelagtigst stillede, da så godt som 

ingen pile eller slyngesten blev forgæves udskudt. I spidsen gik høvdingerne og brændte af begærlighed efter at få i deres 

magt de rigdomme, Valens ved så dårlige midler havde samlet; efter dem fulgte de andre og roste sig af, at de i farens stund 

stod jævn højt med deres førere; thi hist væltede nogle sig halvdøde på jorden, knuste af store stenblokke eller med brystet 

gennemboret af kastespyd, her kom andre bærende på stiger og ville fra alle kanter bestige murene, men med samt deres 

byrde sank de sammen og knustes, idet man væltede ned over dem sten og søjlestykker, ja hele søjleskafter. Men ikke var 

der et eneste af disse rasende mennesker, som før den sildige aften lod sig skræmme fra sin rastløse virksomhed ved det 

skrækkelige syn af blodet, især da de fik en opmuntring deri, at de fra det fjerne til deres store glæde kunne se, at også 

mange af forsvarerne faldt for de forskellige slags kastevåben. Således kæmpede man med stort mod uden nogen hvile eller 

standsning for og imod murene. Men lidt efter lidt blev angrebet mere planløst og indskrænkede sig til, at man stormede 

frem i enkelte skarer, hvad der var et tegn på den yderste fortvivlelse; da så aftenen kom, opløste de sig og vendte 

allesammen sørgmodige tilbage til deres telte, idet de gensidig bebrejdede hinanden den ubesindige dårskab, de havde vist 

ved ikke at følge det råd, Fritigern havde givet dem, at de altid skulle afholde sig fra alle belejringer med deres mange 

sorger. 

16. Derefter tilbragte de hele natten, der som en sommernat ikke var lang, med at pleje deres sår og læge dem med de 

midler, der er hjemlige hos disse folk. Da dagen igen brød frem, drøftede de så det store stridsspørgsmål, hvor de nu skulle 



vende sig hen, og besluttede til sidst efter megen tale frem og tilbage at bemægtige sig Perintus og derpå alle de andre rige 

byer, den ene efter den anden; thi overløbere havde givet dem al mulig besked, så de kendte endog husenes, endsige da 

byernes indre. Dette efter deres mening mest fordelagtige forslag sluttede de sig da til og drog i langsomme dagsmarcher 

under plyndring og brand fremad, uden at nogen gjorde dem modstand. 

Da de, der var indesluttede i Hadrianopolis efter goternes afmarch ved pålidelige spejdere havde erfaret, at omegnen var fri 

for fjender, drog de ved midnat ud af byen, undgik alle hovedveje og drog ad skovrige og afsides egne med alle de ejendele, 

de havde i behold, og med den mest anstrengte hurtighed dels til Filippopolis og derfra til Serdika, dels til Makedonien, i 

den tanke, at de i de egne ville træffe Valens; thi at han var omkommet midt i slagets tummel eller ialfald var flygtet hen til 

et bondehus, hvor han, efter hvad man troede, skulle være indebrændt, dét var man aldeles uvidende om. 

Goterne slog nu i forening med de tapre og stridbare og i alle slags farer og vanskeligheder hærdede huner og halaner, som 

den kløgtige Fritigern havde vundet ved løfter om umådelig vinding, lejr i nærheden af Perintus, men vovede dog i mindet 

om de tab, de netop havde lidt, hverken at nærme sig til eller angribe selve byen; derimod hærgede de de frugtbare, vidt 

udstrakte marker, så de blev til en fuldstændig ørken, og huggede indbyggerne ned eller tog dem til fange. Derfra drog de til 

Konstantinopel, fulde af begærlighed efter de skatte, som var ophobede dér; de skyndte sig afsted i største hast, men holdt 

sig dog af frygt for baghold altid i tæt sluttede rækker. De var fast bestemte på at opbyde alle deres kræfter for at få ødelagt 

denne navnkundige stad, stormede hidsig frem og var allerede kommet den så nær, at de næsten kunne banke på dens 

porte; men da bragte den himmelske guddom dem til at vige ved følgende begivenhed. En skare saracener (hvis oprindelse 

og sæder vi på forskellige steder har fortalt om), der ellers mere forstår sig på hemmelige strejftog end på ordentlige kampe 

og for ganske nylig var kaldte ind til byen, fik ved det pludselige syn af barbarerne lyst til at måle sig med dem og gjorde 

med tappert mod et udfald fra byen. Kampen var lang og hårdnakket, og til sidst skiltes de stridende parter ad uden 

afgørelse. Men et ganske usædvanligt, aldrig før set optrin gav dog de østerlandske krigere på en måde overvægten. En af 

deres skare, en langhåret mand og fuldstændig nøgen lige til bæltestedet, styrtede nemlig med draget dolk og en hest, 

frygteligt brøl midt ind i goternes skarer, stødte en af fjenderne ned, satte munden til hans strube og drak det 

fremsprudlende blod. Dette forfærdelige skuespil satte barbarerne i en sådan skræk, at de siden den tid ikke længere skred 

til værket med deres sædvanlige vilde voldsomhed, men med nølende skridt. Lidt efter lidt brast deres mod, da de 

ordentligt tog i øjesyn de umådelig omfangsrige mure og paladser, alle byens for dem utilgængelige herligheder, den 

utallige mængde mennesker, som boede derinde, og dertil det nærliggende stræde, som adskiller Pontus og det Ægæiske 

Hav fra hinanden. De rev da ned alle de stilladser, de havde opført til brug ved belejringen, drog bort derfra efter selv at 

have lidt større tab, end de havde tilføjet modparten, og udbredte sig i enkelte skarer over de nordlige provinser, som de 

uden at møde modstand gennemstrejfede lige til foden af de Juliske eller som de før i tiden hed, de Venetiske Alper. 

På denne tid udviklede Julius, overbefalingsmand over tropperne hinsides Taurus, en rask og heldbringende virksomhed. 

Rundt omkring i de forskellige byer og lejre på den kant lå nemlig gotere, som man tidligere havde optaget i hæren; da han 

nu fik efterretning om de ulykkelige begivenheder i Trakien, sendte han hemmelige ordrer til disse folks officerer, der 

allesammen - et for de tider sjældent tilfælde - var romere, at de skulle gøre goterne trygge ved løfte om udbetaling af sold; 

og når de så i den anledning på en og samme dag havde fået dem lokket ind i forstæderne, skulle de som på et givet tegn 

hugge dem ned alle sammen. Denne kloge plan blev udført uden larm og opsættelse, og således befriedes de østerlandske 

provinser fra store ulykker. 

Således har jeg da som græker og fordums soldat, så godt mine kræfter har strakt til det, skildret begivenhedernes række 

fra kejser Nervas regering til Valens’s død uden nogensinde med vidende og vilje at skæmme et værk, der har stillet sig 

sandheden til opgave, ved forfølgelse eller løgn. De følgende begivenheder får så andre, mere dygtige skildre, mænd, der 

har den yngre alders og større lærdoms fortrin. Men får de lyst til at tage fat på et sådant arbejde, da råder jeg dem til at file 

sit sprog således, at det kan nå skønhed og værdighed. 

Tillæg. 



Det følgende tillæg, er efter en af de ældste udgivelser af Ammians historie, af Henrik Valesius dvs. fra Valois, kaldet »de 

valesiske uddrag« eller »den valesiske anonymus«, »den valesiske ubekendtes uddrag«, har, siden den omtalte bogudgave 

udkom i Paris i 1686, og har således altid derefter fulgt med som tillæg til Ammians værk. Forfatteren kendes ikke. Men 

teksten indeholder en del vigtige oplysninger, men røber sig ved sin sammentrængthed og dunkelhed som uddrag af et 

større historisk værk. 

1. Diokletianus udnævner Galerius og Konstantinus til cæsarer - 2. Konstantin den Stores ungdom - 3. Galerius’s to 

underkejsere Severus og Maksimums bliver udnævnte til Cæsarer af Galerius. Konstantin udråbes til kejser af tropperne i 

Britannien, Maksentius af prætorianeme i Rom. Galerius gør et uheldigt tog mod Rom, udnævner Licinius til Cæsar og dør - 

4. Severus overvindes og henrettes af Herkulius. Konstantin slår og fælder Maksentius ved Rom - 5. Konstantin og Licinius - 

6. Konstantins regering, kampe med goterne, stilling til kristendommen og død - 7. Nepos afsætter kejser Glycerius i Rom, 

men fordrives af Orestes, der indsætter sin søn Augustulus til kejser - 8. Odoakar afsætter Augustulus - 9. Kejser Zono i 

Konstantinopel fordrives af Basiliskus, men genvinder sin trone ved hjælp af Teoderik og hans goter - 10. Odoakar og den 

hellige Severin - 11. Teoderik drager efter Zenos tilskyndelse til Italien, hvor han overvinder og dræber Odoakar - 12. 

Teoderik udråbes af sine soldater til konge. Hans udmærkede regering og store visdom. Pavestrid i Rom -13. Kejser 

Anastasius og hans efterfølger - 14. Teoderiks boglige uvidenhed. Hans beskyttelse af jøderne. Hans strenghed og 

uretfærdighed i den sidste del af hans regering - 15. Teoderiks optræden til fordel for arianerne; hans forhold til pave 

Johannes - 16. Teoderiks død som følge af en gudsdom 

*** 

I. Om Konstantin den store. 

1. Diokletianus regerede i fællesskab med Herkulius Maksimus i tyve år (284-305). Konstantius, sønnesøn af en broder til 

den forevigede, fortræffelige kejser Klaudius (268-270), var først officer ved livdrabanterne, dernæst tribun og senere 

landshøvding i Dalmatien. Han blev sammen med Galerius af Diokletianus udnævnt til Cæsar. Han skilte sig nemlig ved sin 

første hustru Helena og ægtede Maksimianus’s datter Teodora, med hvem han siden fik seks børn, Konstantinus’s brødre 

(men de 3 af dem var altså søstre). Med sin første hustru Helena havde han allerede haft sønnen Konstantinus, der siden 

efter blev en så mægtig drot. 

2. Denne Konstantinus, hvis moder Helena var af meget lav stand, blev født og opdraget i byen Naisus, som han siden 

smykkede på det prægtigste. I videnskabelig uddannelse stod han ikke højt. Senere kom han som gidsel (for sin faders 

troskab) til Diokletianus’s og Galerius’s hof og udmærkede sig under dem i krigene i Asien. Efter at Diokletianus og Herkulius 

havde nedlagt deres kejserværdighed, fordrede Konstantius ham tilbage af Galerius; men denne udsatte ham først for 

mange farer. Under et hærtogt mod sarmaterne greb således engang den unge mand, der gjorde tjeneste ved rytteriet, en 

vild barbar ved hans lange hovedhår og kastede ham for kejser Galerius’s fødder, hvor han tiggede om nåde. Senere 

sprængte han med sin hest på Galerius’s bud ned i en sump og banede derved vejen for de andre hen til sarmaterne, som 

han nedlagde mange af, hvorpå han som sejrherre vendte tilbage til Galerius. Nu først lod Galerius ham komme tilbage til 

hans fader. Men foer på sin rejse gennem Italien at undgå Severus, lod han på ethvert skifte bag sig hestene dræbe og ilede 

med den største hurtighed over Alperne, indtil han kom til sin fader i Bononia (Boulogne), den by, gallerne for kaldte 

Gesoriakum. Efter en sejr over pikterne døde hans fader i Eborakum (York.), og Konstantinus blev af soldaterne enstemmig 

udråbt til Cæsar (af Galerius). 

3. Imidlertid var der blevet udnævnt to nye cæsarer, Severus og Maksiminus; den sidste fik herredømmet over 

Østerlandene; Illyrikum, Trakien og Bitynien beholdt Galerius for sig selv, Severus fik Italien og alt, hvad Herkulius havde 

siddet inde med. Men da Konstantius var død i Britanien og hans søn Konstantinus blevet hans efterfølger, udråbtes 

pludselig i byen Rom prætorianerne Herkulius’s søn Maksentius til kejser. Severus fik nu befaling af Galerius til at drage i 

marken mod Maksentius, men blev pludselig forladt af alle sine folk og flygtede til Ravenna. Da rykkede Galerius med en 

stor troppestyrke mod Rom, truede staden med undergang og opslog sin lejr i Interamna ved Tiberen. Derpå sendte han 



Licinius og Probus som sendemænd til byen og lod Maksentius vide, at det var bedre, svigersønnen kom til svigerfaderen, 

det vil sige Maksentius til Galerius, med bønner i stedet for med våben og på den måde fik, hvad han ønskede. Hans tilbud 

blev imidlertid afvist med foragt, og Galerius opdagede, at som følge af løfter fra Maksentius’s mænd begyndte hans egne 

folk at forlade ham. Dette foruroligede ham således, at han gav sig på tilbagemarchen, og for dog at skaffe sine soldater 

noget bytte.....(her er et hul i teksten)........Denne flygtede til Konstantinus (Denne: hermed må menes Herkulius, som igen 

havde taget kejsernavnet). Da udnævnte Galerius i Illyrikum Licinius til Cæsar (efter hvad andre mener blev han udråbt til 

Augustus), lod ham blive tilbage i Pannonien og vendte selv tilbage til Serdika (Sofia i Bulgarien), men blev angrebet af en 

svær sygdom, hvori hans indvolde rådnede bort, og døde således til straf for en grusom kristenforfølgelse, der nu med fuld 

føje faldt tilbage på ophavsmanden til den ugudelige befaling. Han regerede i nitten år. 

4. Cæsar Severus var både af karakter og byrd en simpel mand, hengiven til drik og derfor en god ven af Galerius. Ham og 

Maksiminus gjorde altså Galerius til cæsarer uden at Konstantinus vidste noget derom, Severus fik Pannonien, nogle byer i 

Italien, og Afrika. Men snart efter gjorde Cæsar Maksentius sig til kejser; thi Severus blev forladt af sine og flygtede til 

Ravenna. Hid kom Herkulius på sin søn Maksentius’s opfordring for at hjælpe denne; han narrede Severus ved en mened, fik 

ham i sin magt, førte ham som fange til Rom og lod ham sætte i forvaring i en landgård (Tres Tabernæ), som staten ejede 

ved den Appiske Vej 30,000 skridt fra byen. Da senere Galerius rykkede ind i Italien, blev Severus kvalt og siden jordfæstet 

8000 skridt fra byen i Gallienus’s gravsted. Galerius var ellers en sådan drukkenbolt, at han i fuldskab forordnede ting, som 

aldrig skulle være kommet frem; til sidst bestemte han på den prætoriske præfekts råd, at ingen skulle udføre de af hans 

befalinger, som blev udstedte efter måltidet. 

Imidlertid havde Konstantinus overvundet voldsherskerens (dvs. Maksentius) hærførere ved Verona og gik nu løs på Rom. 

Da han nærmede sig til byen, drog Maksentius ud imod ham og valgte sig en slette ovenfor Tiberen til at kæmpe på. Her 

blev han slået og alle hans mænd jaget på flugt, og selv fandt han sin død i den svære folketrængsel, idet han med sin hest 

styrtede i floden. Den følgende dag trak man hans legeme op af denne og bragte hans afhuggede hoved til Rom. Da man 

engang spurgte hans moder om hans byrd, tilstod hun, at en syrer var hans egentlige fader. Han regerede i seks år. 

5. Licinius var født i Ny-Dakien af temmelig lav byrd. Galerius gjorde ham til kejser for at bruge ham i kampen mod 

Maksentius. Men da Konstantinus efter Maksentius’s fald havde taget Italien i besiddelse, sluttede han en venskabspagt 

med Licinius, hvorefter denne skulle ægte Konstantinus’s søster Konstantia. Brylluppet stod i Mediolanum, og Konstantinus 

drog så tilbage igen til Gallien, medens Licinius vendte hjem til Illyrikum. Nogen tid efter sendte Konstantinus Konstantius til 

Licinius for at få hans samtykke til at udnævne Bassianus, der var gift med en anden søster af Konstantinus, Anastasia, til 

Cæsar, for at Bassianus efter Diokletianus’s og Maksimianus’s mønster kunne stå med Italien i sin besiddelse midt imellem 

Konstantinus og Licinius. Licinius gjorde imidlertid ikke blot denne plan til intet, men fik også ved hjælp af Bassianus’s 

broder Senicio, som var hans trofaste ven, Bassianus til at gribe til sværdet mod Konstantinus. Han blev imidlertid røbet, før 

planen kom til udførelse, overbevist om sin skyld og på Konstantinus’s bud henrettet. Da Licinius nu vægrede sig ved at 

udlevere ophavsmanden til dette forræderi, Senicius (Senicius: få linjer ovenfor kaldes han Senicio), til afstraffelse, kom det 

til brud mellem dem; dertil kom også den ting, at Licinius havde ladet Konstantinus’s byster og statuer i Æmona (Langbach i 

Kärnthen) omstyrte. Så kom det da til åben krig mellem begge, og på sletten ved Cibalæ traf deres hære sammen. Licinius 

havde 35,000 mand fodfolk og rytteri, Konstantinus 20,000. Længe var kampen uafgjort, indtil der på Licinius’s side var 

faldet 20,000 fodfolk og harniskklædte ryttere; da flygtede Licinius med en stor del af rytteriet under nattens beskyttelse til 

Sirmium. Her tog han sin hustru, sin søn og sine skatte med sig og ilede til Dakien, hvor han gjorde befalingsmanden på 

grænsen, Valens, til Cæsar. Han lod Valens samle en stor hær ved Hadrianopolis i Trakien og skikkede sendemænd til 

Konstantinus, som stod ved Filippi, for at tilbyde ham fred. Da de kom tilbage med uforrettet sag, blev krigen optaget igen, 

og det kom til slag på sletten ved Mardia, hvorefter en lang og vekslende kamp Licinius’s tropper måtte vige og benytte sig 

af natten til at slippe bort. Licinius og Valens formodede, hvad der også viste sig rigtigt, at Konstantinus ville fjerne sig endnu 

mere fra Byzantium, vendte sig derfor til siden og slog ind i retning af Beroa. Således opdagede Konstantinus pludselig 

under sin raske fremrykning, at han havde Licinius i ryggen, medens hans egne soldater var udmattede af kampen og 

marchen. Han sendte derfor Mestrianus afsted som sendemand og bad om fred, og Licinius erklærede sig villig til at gå ind 



på vilkårene og fremsatte tillige sine fordringer. Man fornyede den tidligere trufne aftale om at Valens skulle trække sig 

tilbage i privatlivet, hvorefter freden på begge sider blev afsluttet således, at Licinius skulle have østerlandene, Asien, 

Trakien, Møsien og Lille-Skytien (en del af Møsien). Konstantinus vendte tilbage til Serdika og traf derfra den overenskomst 

med den fraværende Licinius, at begge Konstantinus’s sønner, Krispus og Konstantinus, og ligeledes Licinius’s søn af samme 

navn som faderen skulle blive cæsarer, og regeringen på denne måde føres i endrægtighed på begge sider. Derfor tiltrådte 

også Konstantinus og Licinius i fællesskab konsulembedet (i år 319). Under dette konsulat var det, at Licinius, som boede i 

østerlandene, blev grebet af et pludseligt raseri og lod alle kristne fordrive fra hoffet. 

Snart brød krigen ud påny mellem Licinius og Konstantinus. Ligeledes brød goterne, medens Konstantinus var i Tessalonika, 

ind over de dårlig forsvarede grænser og begyndte under svære hærgninger at udplyndre Trakien og Møsien. Men skrækken 

for Konstantinus og hans hurtige fremrykning bragte dem til at vige, og han indrømmede dem fred mod at de udleverede 

deres fanger. Denne optræden fandt imidlertid Licinius var et brud på deres overenskomst, og klagede over, at Konstantinus 

havde grebet ind i hans myndighed. Da han så vekselvis kom med ydmyge bønner og truende fordringer, blev Konstantinus, 

som naturligt kunne være, vred. I mellemtiden, før borgerkrigen endnu var brudt ud, men man endnu rustede sig på begge 

sider, gjorde Licinius sig skyldig i enhver forbrydelse, som hans havesyge, grusomhed og vellyst rev ham hen til; mange 

mennesker blev dræbte for deres rigdoms skyld og deres hustruer skændede. Freden var da brudt fra begge sider, og 

Konstantinus sendte Cæsar Krispus afsted med en stor flåde for at bemægtige sig Asien; mod ham stillede sig på tilsvarende 

måde på Licinius’s side Amandus med en sømagt. Licinius derimod havde lejret sig ved Hadrianopolis på skråningen af et 

stejlt bjerg. Hid vendte Konstantinus sig med hele sin hær. Krigen drog sig i langdrag til lands og vands, men til sidst sejrede 

Konstantinus, uagtet hans folk havde den stejle bjergside at arbejde sig op ad, ved sin gode mandstugt og sin lykke over 

Licinius’s uordentlige og planløst anførte hær; selv blev han ubetydelig såret i låret. Licinius flygtede til Byzantium, og 

medens hans adsplittede tropper der samlede sig igen, spærrede han byen af, idet han ventede sig en belejring fra 

landsiden, men troede sig sikker fra søsiden. Men Konstantinus kaldte sin flåde til sig fra Trakien. Straks efter udnævnte 

Licinius med sin sædvanlige tåbelige forblindethed Martinianus til Cæsar. Krispus kom med Konstantinus’s flåde til Kallipolis 

og vandt her i et søslag en så fuldstændig sejr over Amandus, at denne kun med nød og næppe undslap levende ved deres 

hjælp, som var blevet tilbage på kysten. Licinius’s flåde blev dels ødelagt, dels erobret. Licinius måtte nu opgive alle 

forhåbninger, han havde sat til havet, og da han så, at det var denne side, han ville blive belejret fra, flygtede han med sine 

skatte til Kalcedon. Konstantinus satte sig nu i besiddelse af Byzantium, så snart han af Krispus personlig havde hørt om 

søsejren. Derpå indlod Licinius sig i slag ved Krysopolis (Skutura), hovedsagelig ved understøttelse af hjælpetropper fra 

goterne, som en af deres høvdinger, Alikvaka, havde ført til ham; men Konstantinus’s parti sejrede og nedhug 25,000 af 

modpartiets stridsmænd. De øvrige kastede sig på flugt, men da de senere så Konstantinus’s legioner komme imod dem på 

et transportfartøj, nedlagde de våbnene og overgav sig. Den følgende dag kom Konstantinus’s søster, Licinius’s hustru 

Konstantia til broderens lejr og bad om nåde for sin mand, hvad hun også fik. Licinius trådte da tilbage i privatlivet og fik 

sæde ved Konstantinus’s bord; også Martinianus fik beholde sit liv. Licinius blev sendt til Tessalonika, men da Konstantinus, 

advaret ved sin svigerfader Herkulius Maksimianus’s eksempel (svigerfader: forfatteren har lige foran fortalt, at det var 

Konstantins fader, der var gift med Maksimians datter), nærede frygt for, at han til statens fordærv igen kunne gribe efter 

det purpur, han havde nedlagt, lod han ham, så meget mere som soldaterne under stormende optøjer forlangte det, 

henrette i Tessalonika; den samme skæbne ramte Martinianus i Kappadokien. Licinius regerede i 19 år og efterlod sig en søn 

og sin hustru i live; ligesom alle deltagere i den skændige kristenforfølgelse allerede havde fundet sin undergang, således 

blev nu også han, der havde taget så megen del i forfølgelsen, som det var ham muligt, ramt af en velfortjent straf. 

6. Konstantinus gav nu Byzantium til et berømmeligt mindesmærke om sin sejr navnet Konstantinopolis, udsmykkede den 

med så stor en pragt, som om den havde været hans fødestad, og havde til hensigt at lade den stå side om side med Rom; 

fra alle kanter lod han nye indbyggere flytte derhen og skænkede dem sådanne rigdomme, at han næsten gjorde ende på 

alle sine skatte og hele den kejserlige formue blot til dette brug. Tillige oprettede han et senat dér af anden rang og gav dets 

medlemmer titel clari (de herlige - Roms senatorer hed clarissimi, „de herligste“). Derpå gjorde han et hærtog (i år 334) mod 

goterne, mod hvem sarmaterne kaldte ham til hjælp. Ved denne lejlighed ombragte Cæsar Konstantinus næsten 100,000 

mennesker ved sult og kulde. Så stillede de gidsler og blandt dem kong Ariarikus’s søn. Efter at freden således var kommet 



istand med disse, vendte han sig mod sarmaterne, som det viste sig ikke var til at stole på. Men da gjorde sarmaternes 

trælle (limiganterne) en almindelig opstand mod deres herrer og jog dem ud af landet. Konstantinus tog imidlertid venlig 

imod dem og fordelte mere end 300,000 mennesker af forskellig alder og køn over Trakien, Skytien, Makedonien og Italien. 

Konstantinus var også den første kristne kejser med undtagelse af Filippus (Filippus var kejser fra 244 til 249. Roms 

tusindårsfest faldt i året 248. De følgende ord er ordret udskrevne af præsten Orosius’s historie), som jeg forøvrigt tror man 

ikke af anden grund har gjort til kristen end for at det år, hvori Rom havde stået i tusinde år, kunne være helliget Kristus og 

ikke afguderne. Fra Konstantinus af har lige til den dag i dag alle de kejsere, som er blevet valgte, været kristne med 

undtagelse af Julianus, hvem døden rev bort midt i de ugudelige planer, han skal have næret. Konstantinus optrådte på den 

stik modsatte måde, men retfærdig og menneskelig, for så vidt som han kun udstedte en befaling om, at de hedenske 

templer skulle lukkes, uden at der dog flød menneskeblod. Snart efter underkuede han goternes tapre og talrige folkeslag 

på disse barbarers egen grund, det vil sige i sarmaternes land. 

En mand ved navn Kalokærus, som på Cyprus ville opkaste sig til hersker, knuste han. Sin broder Dalmatius’s søn Dalmatius 

gjorde han til Cæsar og satte hans broder Annibalianus, hvem han giftede med sin datter Konstantina, til konge over 

kongerne og de pontiske folkeslag. Efter hans ordre styrede Konstantinus den Yngre Gallien, Cæsar Konstantius 

østerlandene, Konstans Illyrikum og Italien, Dalmatius det gotiske kystland (dvs. Trakien, Makedonien og Hellas). 

Konstantinus døde under forberedelserne til en krig mod perserne i nærheden af Konstantinopel på en kejserlig landgård 

ved Nikomedia og efterlod staten i den bedste orden til sine sønner. Han regerede i 31 år og ligger begravet i 

Konstantinopel. 

II. Om Odoakar og Teoderik. 

7. Under kejser Zenos regering i Konstantinopel kom patricieren Nepos pludselig til byen Roms havn, afsatte Glycerius fra 

hans kejserværdighed, gjorde ham til biskop og besteg selv den romerske trone. Snart efter drog han til Ravenna; hid fulgte 

patricieren Orestes (Nepos havde givet Orestes overbefalingen over tropperne i Gallien) efter ham med en hær, og af frygt 

for hans ankomst steg Nepos ombord på et skib og flygtede til Salona (i Dalmatien), hvor han blev i fem år, indtil han blev 

dræbt af sine egne folk. Lige efter hans bortrejse blev Augustulus gjort til kejser. Han regerede i 10 år. 

8. Augustulus, som før sin regeringstiltrædelse af sine forældre kaldtes Romulus, blev gjort til kejser af sin fader, patricieren 

Orestes. Men da kom pludselig Odoakar med en skare skyrer (skyrerne tjente for sold i den romerske hær, og de gjorde 

oprør, fordi man nægtede dem deres fordring på 1/3 af Italiens jordejendomme), fældede patricieren Orestes i Placentia 

(Piacenza) og hans broder Paulus ved Pineta udenfor Ravennas flådehavn. Derpå rykkede han ind i Ravenna og stødte 

Augustulus fra tronen, men skænkede ham livet af medlidenhed med hans unge alder, og da han var smuk, gav han ham 

6000 solider (6000 solider er lidt over 50,000 kroner i 1880) om året og sendte ham til Kampanien, hvor han lod ham leve 

uforstyrret sammen med sine slægtninge. Hans fader Orestes var en pannonier og havde på den tid, Attila rykkede mod 

Italien, sluttede sig til ham og var blevet hans skriver. Derfra rykkede han højere op og steg endelig til en patriciers 

værdighed. 

9. Efter at Zeno (Note 234) var blevet gjort til kejser af sin søn Leo, som han havde fået med [kejser] Leos datter Ariadne, 

regerede han sammen med sin søn i ét år; det var således Leo, Zeno kunne takke for, at han blev i besiddelse af tronen. 

Foruden det år, da han delte herredømmet med sin søn, regerede han endnu i 16 år. Han var Isauriens fornemste mand, 

værdig til at få kejserens datter og var øvet i våben. Man fortæller om ham, at han ingen knæskåler havde og at hans ben 

derfor var så lette, at han i løb udviklede en overmenneskelig hurtighed. I sin statsstyrelse viste han stor omhyggelighed 

(det stemmer ikke overens med andre forfatteres beretninger) og begunstigede især sine landsmænd. Da Basiliskus, den 

første af senatorerne, stræbte ham efter livet, flygtede Zeno på efterretningen herom med betydelige skatte til Isaurien; 

straks han var draget bort, rev Basiliskus herredømmet til sig og blev i to år i besiddelse af det. Zeno samlede imidlertid 

forstærkninger blandt isaurerne i provinsen og sendte derpå bud til byen Nova (i Møsien), hvor goterhøvdingen Teoderik, 

Valamirs søn, boede, og opfordrede ham til at hjælpe sig mod Basiliskus. Således kom han da efter to års forløb med en hær 



mod Konstantinopel og begyndte at belejre byen. Men da senatet og folket var bange for, at Zeno skulle fare ilde med byen, 

lod de Basiliskus i stikken, åbnede portene og overgav sig alle til ham. Basiliskus flygtede ind i en kirke og gik med sin hustru 

og sine børn ind i døbekapellet. 

Zeno gav ham sit edelige løfte på, at han skulle beholde livet, men lod ham, da han nu kom ud, med sin hustru og sine børn 

indespærre i en tør cisterne, hvor de omkom af kulde. Senatets og folkets kærlighed gjorde et sådant indtryk på Zeno, at 

han øste gaver ud til dem alle og derved erhvervede sig alles taknemlighed. Også hos senatet og folket i Rom stod han i 

sådan yndest, at der på forskellige steder i byen blev oprejst billedstøtter af ham. For øvrigt var det fredelige tider under 

ham. 

10. Odoakar, som vi ovenfor omtalte, afsatte altså Augustulus fra regeringen og blev konge; hans styre varede i tretten år. 

Hans fader kaldes Ædiko. Odoakar omtales også i den pannoniske munk, den hellige Severinus’s livsskildring (bogen findes 

endnu); denne mand indgød ham mod og forudsagde ham, at han skulle blive konge. Stedet lyder således "Nogle barbarer 

tog på sit togt til Italien ind hos ham for at se ham og bede om hans velsignelse, blandt dem også Odoakar, der siden blev 

konge i Italien, og som var en ung mand af høj vækst, men usselt klædt. Da han nu med sin pande nåede helt op til cellens 

lave tag og derfor bøjede sig, erfarede han af den guds mand, at han engang skulle nå til stor ære. Ved afskeden sagde han 

desuden de ord til ham: «Drag til Italien, drag, klædt som du nu er i usle dyreskind; snart vil du blive istand til at give mange 

mennesker rige gaver». Odoakar kom snart efter til Italien og vandt tronen, som den guds tjener havde spået ham. Da 

mindedes han også den hellige mands forudsigelse, sendte straks et venligt brev til ham og opfordrede ham indstændig til 

at bede ham om, hvad han måtte ønske. Da den guds mand fik en sådan opfordring i brevet, bad han om nåde for en mand 

ved navn Ambrosius, der levede i landflygtighed, og Odoakar opfyldte med glæde hans ønske. Senere førte Odoakar krig 

med rugerne (der boede i Østrig og Mähren), som han på sit andet hærtog overvandt og fuldstændig ødelagde. Da han var 

velsindet og begunstigede den arianske sekt, hændte det engang, at mange fornemme mænd i den hellige mands 

nærværelse roste kongen i de mest smigrende ord, som jo menneskelig skik og brug er. Da spurgte den guds mand, hvad 

det var for en konge, de hævede således til skyerne. «Odoakar», svarede de. «Ja, han skal blive i behold mellem tretten og 

fjorten år», sagde den anden, hvormed han mente de år, han uforstyrret skulle blive i besiddelse af sit herredømme. 

11. Zeno gengældte Teoderik rigelig hans tjenester, gjorde ham til patricier og konsul, skænkede ham store gaver og sendte 

ham til Italien. Ved denne lejlighed sluttede han den overenskomst med Teoderik, at hvis denne vandt sejr over Odoakar, 

skulle han til Iøn for sine anstrengelser føre regeringen som Zenos stedfortræder, dog kun så længe til denne kom til Italien. 

Så brød da patricieren Teoderik op fra byen Nova med goterfolket, afsendt af kejser Zeno fra østerlandene for at vinde 

Italien. Odoakar mødte ham ved floden Sontius (Zonge, ikke langt fra Akvileja) og kæmpede der med ham, men blev 

overvundet og flygtede til Verona, hvor han på den lille slette foran byen den 27. september opførte en forskanset lejr. 

Teoderik fulgte efter ham, og det kom til en kamp, hvori der faldt mange folk på begge sider; dog blev Odoakar overvundet 

og flygtede den 30. september til Ravenna. Patricieren Teoderik drog til Mediolanum, og over til ham gik størstedelen af 

Odoakars tropper, endogså hans hærfører Tufa, hvem Odoakar tillige med en del andre af sine fornemste mænd havde 

forfremmet den første april. Endnu samme år blev hærføreren Tufa af Teoderik sendt til Ravenna mod Odoakar. Tufa kom 

først til Faventia og gav sig til at belejre denne by med den hær, der var ham betroet; da kom Odoakar fra Ravenna til 

Faventia, og nu udleverede Tufa til Odoakar patricieren Teoderiks nærmeste venner, som blev lagte i lænker og førte til 

Ravenna. 

Under Faustus’s og Longinus’s konsulat (i år 490) drog kong Odoakar fra Kremona og marcherede mod Mediolanum. Men 

nu kom vestgoterne Teoderik til hjælp, og den 11. august kom det til slag ved floden Addua, hvor der faldt mange folk på 

begge sider og deriblandt også høvedsmanden for hustropperne Pierius. Odoakar flygtede til Ravenna, men patricieren 

Teoderik fulgte straks efter ham og kom til Pineta, hvor han opførte en befæstet lejr og holdt Odoakar i tre år indesluttet i 

Ravenna, så at en skæppe hvede til sidst stod i seks solider (over 50 kroner i 1880). Tillige sendte Teoderik formanden for 

senatet, Faustus, til kejser Zeno i håb om, at denne ville beklæde ham med kongepurpuret. (Formanden for senatet er det 

samme som en bypræfekt) 



Under Olybrius’s konsulat (er i år 491) gjorde kong Odoakar den 15. juli et natligt udfald fra Ravenna med herulerne og 

angreb Pineta og patricieren Teoderiks lejr; på begge sider var tabet stort: Odoakars hærfører Levila flygtede og blev dræbt 

ved floden Bedens (Bedese eller Ronco), Odoakar blev overvundet og flygtede til Ravenna den 15. juli. Så blev da Odoakar 

tvunget til at stille sin søn Telane som gidsel til Teoderik og fik til gengæld dennes ord på, at han skulle være tryg på sit liv. 

Teoderik drog nu ind i Ravenna, men gjorde efter få dages forløb den opdagelse, at Odoakar hemmelig efterstræbte hans liv 

i slottet; han søgte derfor at komme ham i forkøbet og stødte med egen hånd sit sværd igennem ham i Lauretum (en 

laurbærlund ved Ravenna). Samme dag blev også på Teoderiks bud hele Odoakars mandskab, hvor man kunne finde dem, 

tillige med hele hans slægt dræbt. På samme tid døde i Konstantinopel kejser Zeno, og Anastasius blev hans efterfølger. 

12. Teoderik havde rigtignok sendt Faustus Niger som sendemand til Zeno; men da man nu fik efterretning om dennes død, 

så udråbte goterne, før end gesandtskabet var vendt tilbage, efter Teoderiks indtog i Ravenna og Odoakars drab Teoderik til 

deres konge uden at vente på den nye kejsers tilladelse. Thi han var en krigerisk og tapper mand, og hans fader Valamir 

havde båret navn af goternes konge; dog var Teoderik rigtignok kun hans naturlige søn; hans moder hed med sit gotiske 

navn Ereriliva, men da hun gik over til den katolske kirke, fik hun i dåben navnet Evsebia. Han var en fortræffelig mand, 

velsindet overfor alle og regerede i 33 år; 30 år igennem havde under ham Italien så lykkelige tider, at freden endogså gik i 

arv til hans efterfølgere. Thi intet af det, han foretog sig, var forkert. Således herskede han på engang over to folk, romerne 

og goterne, og uagtet han selv tilhørte den arianske sekt, befalede han dog, at ved det romerske hærvæsen skulle alt 

vedblive at stå på samme fod som under kejseren. Han var rundhåndet med gaver og kornuddeling, og uagtet han fandt 

statskassen fuldstændig tom, forstod han dog at sætte den i en sådan stand igen, at den var rigelig fyldt. Han gjorde intet 

angreb på den katolske religion, folket gav han lege i Rendebanen og Amfiteatret, så at endog romerne kaldte ham Trajanus 

eller Valentinianus, de kejsere, hvis tider han tog sig til forbillede, medens goterne på grund af de anordninger, han 

udstedte til deres bedste, kaldte ham den ypperste af alle de konger, de havde haft. 

Uagtet han manglede videnskabelig dannelse, var hans visdom dog så stor, at flere af hans udsagn den dag i dag går som 

ordsprog blandt menigmand; derfor tager jeg ikke i betænkning blandt de mange, som findes af den slags, at nævne et par 

enkelte. Således sagde han engang: «Det er med den, der har guld som med den, der er besat; det er ham umuligt at skjule 

det». Og en anden gang: «Det er en pjalt af en romer, som efterligner gotere, og en ussel goter, som efterligner romeren». 

En mand efterlod sig ved sin død sin hustru og en søn, der endnu var for liden til at kende sin moder. Drengen blev taget 

bort fra hende, ført til en anden provins og opdraget der. Da han var blevet ung mand, vendte han, hvorledes det nu end gik 

for sig, tilbage til sin moder, som da havde forlovet sig med en anden mand. Da moderen så ham, faldt hun sin søn om 

halsen og takkede gud, fordi hun havde fået ham at se igen. Han havde nu opholdt sig en måned hos hende, da moderens 

forlovede kom og ved synet af den unge mand spurgte, hvem det var. Hun svarede, at det var hendes søn. Da han fik det at 

vide, begyndte han at forlange giftermåls-kontrakten tilbage og sagde: «Enten nægter du, at han er din søn eller også går 

jeg min vej». Kvinden lod sig da tvinge af sin trolovede, begyndte at fornægte den søn, hun selv i forvejen havde vedkendt 

sig, og sagde til ham: «Gå ud af mit hus, unge mand; thi du er en fremmed, som jeg har taget op her». Sønnen derimod 

erklærede, at han var kommet tilbage til sin moder og til sin faders hus. Kort sagt, da de ingen vej kunne komme, klagede 

sønnen for kongen over sin moder, og kongen bød, at hun skulle bringes for hans ansigt. Han sagde så til hende: «Kvinde, 

din søn klager over dig, hvad har du at sige? Er han din søn eller ikke»? «Han er ikke min søn», svarede hun, «men en 

fremmed, som jeg optog i mit hus». Efter at nu sønnen for kongen havde fortalt hele sagen i sin sammenhæng, spurgte 

denne kvinden endnu engang: «Er han din søn eller ikke»? «Nej, han er ikke», svarede hun. «Hvor stor er din formue, 

kvinde»? spurgte kongen. «Henimod tusind solider» (omtrent 9000 kroner i 1880), svarede hun. Da erklærede kongen med 

en ed, at der var intet andet at gøre ved den sag, end at hun tog den unge mand og ingen anden til ægte. Da tabte kvinden 

fatningen og tilstod, at det var hendes søn. Sådanne træk af ham fortæller man mange af. 

Han var anden gang gift med en frankisk kvinde ved navn Augofiada. Før han blev konge, havde han allerede haft en hustru, 

med hvem han fik to døtre; den ene, som hed Arevagni, giftede han med vestgotekongen Alarik i Gallien, sin anden datter 

Teodegota med kong Gundebauds søn Sigismund. Med kejser Anastasius traf han ved hjælp af Festus en fredelig 



overenskomst i anledning af, at han havde taget kongenavnet; kejseren gav ham også tilbage alle de paladsprydelser, som 

Odoakar havde sendt til Konstantinopel. 

På samme tid brød der i byen Rom strid ud mellem Symmakus og Laurentius; de var nemlig begge blevet bispeviede. Ved 

guds førelse fik den, der fortjente det, Symmakus, overhånd. Efter at der igen var indtrådt fred i kirkens hovedstad, rejste 

kong Teoderik til Rom (i år 500), og viste den salige Petrus sin ærbødighed så ydmygt, som om han havde været katolik. 

Pave Syntmaskus og hele Senatet med samt folket mødte ham under stor jubel udenfor byen. Han gjorde derpå sit indtog i 

staden, besøgte Senatet og holdt ved Palma (Note 235) en tale til folket, hvori han lovede det ved guds hjælp at skulle holde 

ukrænket oppe alle de anordninger, som de tidligere romerske kejsere havde truffet. For at højtideligholde Ti-årsfesten for 

sin regeringstiltrædelse drog han for folkets øjne i triumf ind i paladset og gav romerne lege på Rendebanen. Han skænkede 

også romerfolket og byens fattige hvert år 120,000 skæpper korn og anviste årlig af vinskatkassen 200 pund til udbedring af 

paladset og istandsættelse af bymurene. Sin søster Amalafrigda giftede han med vandalekongen Trasimund. Liberius, som 

han ved sin regeringstiltrædelse havde gjort til prætorisk præfekt, udnævnte han til patricier og gav ham en efterfølger i 

præfekturet. Basilius’s søn Teodorus lagde tillige med en af hans hærførere, Odoin, planer mod hans liv. Da han fik dette at 

vide, lod han ham halshugge i det såkaldte Sessoriske Palads. De løfter, han havde givet folket i sin tale til det, lod han på 

folkets opfordring indgravere på en kobbertavle og offentlig udstille. 

Seks måneder efter vendte han tilbage til Ravenna og gav der türingekongen Herminifrid sin søsterdatter Amalabirga til 

ægte; således forstod han at stille sig i et venligt forhold til alle folkeslag rundt omkring. Han var ligeledes en stor elsker af at 

bygge og ophjalp mangen byer af deres forfald. Således istandsatte han igen vandledningen i Ravenna, som kejser Trajanus 

havde anlagt, og førte for første gang på lang tid vand ind i den. Paladset sammesteds byggede han fuldt færdigt uden dog 

at komme til at indvie det; søjlegangene rundt omkring det fuldførte han også. Ligeledes byggede han varme bade og et 

palads i Verona samt en søjlegang, der strakte sig fra porten lige til paladset; vandledningen, som i lang tid havde været 

forfalden, fornyede han, forsynede den med vand og omgav byen med nye mure. Også i Ticinum (Pavia) opførte han et 

palads, varme bade og et amfiteater samt byggede nye mure omkring staden. Også andre byer viste han mange 

velgerninger, og sådan velvilje forstod han at vække hos nabofolkene, at de tilbød ham forbund og ønskede, at de måtte 

have ham til konge. Købmænd fra forskellige landsdele flyttede hen i nærheden af ham; thi han holdt så strengt på den 

offentlige sikkerhed, at hvis nogen ville drage med guld eller sølv gennem hans land, kunne han være så rolig, som om han 

sad indenfor bymure. Ligeledes holdt han over hele Italien øje med, at ingen by byggede porte i muren; hvor der allerede 

var sådanne, blev de aldrig lukkede, så at man til enhver time på natten lige så godt som om dagen kunne fuldbyrde sine 

forretninger. 60 skæpper hvede kostede på hans tid ikke mere end en solidus (omtrent 9 kr. i 1880), og for den samme pris 

kunne man købe 30 amforaer vin (amfora var det højeste mål på flydende varer). 

13. Den da regerende kejser Anastasius havde tre sønnesønner, Pompejus, Probus og Hypatius. Da han kom i tanker om, 

hvem af dem han skulle gøre til kejser efter sig, indbød han dem en dag til at spise med sig og lod indrette et leje til enhver 

af dem i paladset, for at de kunne hvile sig efter måltidet. I en af sengene lod han lægge en kejserlig hovedring under 

hovedpuden, og den, som nu lagde sig til at sove på denne seng, i ham ville han se den, der var udpeget til at blive hans 

efterfølger. Den ene af dem kastede sig nu på sin seng, men de to andre lagde sig i broderlig kærlighed sammen på den 

anden, og således traf det sig, at ingen af dem kom til at sove i den seng, hvor ringen lå. Da kejseren så dette, faldt han i 

tanker og mente, at ingen af dem skulle komme på tronen. Han begyndte da at bede gud om, at han måtte få en 

åbenbaring, for at han endnu i sin levetid kunne få at vide, hvem der efter hans død skulle overtage regeringen. Medens 

han nu optaget af disse tanker fastede og bad, så han en nat en skikkelse, der talte således til ham: »Den første, som 

imorgen lader sig melde hos dig i forværelset, skal få din trone efter dig». Så hændte det sig, at høvedsmanden for 

livdrabanterne, Justinus, kom for efter kejserens befaling at give sin indberetning; han var nu den første, som ved 

overkammerherren blev meldt ham. Så snart kejseren hørte det, takkede han gud, fordi han havde anset ham værdig til at 

åbenbare for ham hans efterfølger. Imidlertid beholdt han dog sagen hos sig selv; kun en eneste gang, ved et offentligt 

optog, da Justinus i sin iver for at opstille drabanterne ville ile forbi kejseren og derved kom til at træde ham på kappen, 

undslap der ham de ord: «Har du sådan hast»? I slutningen af hans regering fristede djævelen ham til at gå over til den 



evnomianske sekt (den evnomianske sekt var en videreudvikling af arianismen - Note 237)); men det rettroende folk holdt 

ham tilbage, ja, råbte endogså til ham i kirken: «Du slynger din afmægtige lanse mod treenigheden». Ikke længe efter blev 

han fængslet til sygelejet i byen Konstantinopel og endte sine dage. 

14. Kong Teodorik var uden videnskabelig dannelse og havde så langsom en opfatningsevne, at han i 10 år af sin regering 

ikke på nogen måde kunne lære at skrive de fire bogstaver, hvormed han undertegnede sine anordninger. Derfor lod han sig 

gøre en guldplade, hvori disse fire bogstaver var udskårne; når han nu ville underskrive noget, lagde han pladen på papiret 

og førte pennen gennem den, så der kom noget ud, der skulle gælde for hans underskrift. 

Teodorik gav Evtarik (Note 236) konsulatet og holdt triumfindtog i Rom og Ravenna. Denne Evtarik var en meget rå mand og 

en fjende af den katolske tro. Medens Teoderik senere af frygt for nabofolkene havde sit ophold i Verona, kom det i 

Ravenna til strid mellem de kristne og jøderne. Disse sidste havde nemlig mod sin vilje måttet lade sig døbe, og for at spotte 

med kristendommen kastede de nu gentagne gange det indviede brød i floden. Herover kom folket i raseri og uden at 

vende sig hverken til kongen, Evtarik eller den daværende biskop Petrus, rejste de sig mod synagogerne og stak dem i 

brand, engang det samme tilfælde indtraf ved nadveren. Øjeblikkelig ilede jøderne til Verona, hvor kongen var, og hvor 

kammerherren Frivanes tog sig af deres sag; han var selv en kætter, begunstigede jøderne og forstod ved den fremstilling, 

han gav af sagen, at indtage kongen imod de kristne. Denne lod da på grund af branden og den derved øvede selvtægt den 

befaling udgå, at hele det romerske folk på egen bekostning skulle opbygge de nedbrændte synagoger i Ravenna, og de, der 

ikke havde noget at betale med, skulle under heroldens råb piskes gennem gaderne. Dette var indholdet af den befaling, 

der udgik til Evtarik Cittiga og til biskop Petrus, og således blev det også fuldbyrdet. 

Siden fandt djævelen lejlighed til at besnære denne i mand, hvis regering ellers var så god og daddelfri. Thi kort efter gav 

han befaling til at nedrive det hedenhus til St. Stefanus’s ære, der stod ved brønden i Veronas forstad, tillige med et alter, 

der var i nærheden. Ligeledes måtte ingen romer bære våben med undtagelse af en liden kniv. En fattig kvinde af 

goterfolket fødte i en søjlegang ikke langt fra paladset i Ravenna fire drager til verden; de to fløj for folkets øjne fra vest til 

øst oppe i skyerne og styrtede så ned i havet, de to andre, som tilsammen kun havde ét hoved, bragte man bort. En stjerne 

med hale, en såkaldt komet, stod femten dage igennem strålende på himlen, og hyppig indtraf der jordskælv. I det hele 

begyndte kongen fra nu af ved enhver lejlighed at give sin vrede mod romerne luft. Kyprianus, som dengang var referendar 

(referent i offentlige sager), senere overskatmester og hærfører, fremsatte af havesyge bevæggrunde den beskyldning mod 

patricieren Albinus, at han i fjendtlige hensigter mod kongens regering stod i brevveksling med kejser Justinus. Han blev 

indstævnet, men nægtede, at det var sandt, og patricieren Boetius, der da var hushovmester, sagde endogså i kongens 

nærværelse lige ud: «Kyprianus’s beskyldning er falsk; har Albinus gjort noget sådant, da har jeg og hele senatet gjort det 

samme; men falskt er det, herre konge». Da kom Kyprianus i forlegenhed, men siden førte han falske vidner frem ikke blot 

mod Albinus, men også mod hans forsvarer Boetius. Kongen havde nu engang ondt i sinde mod romerne og søgte derfor 

lejlighed til at tage dem af dage; han troede mere på de falske vidner end på senatorerne. Albinus og Boetius blev da 

fængslede i et døbekapel, kongen kaldte til sig bypræfekten i Ticinum (byen Pavia) Evsebius og afsagde dommen over 

Boetius uden at høre på hans forsvar. Kort efter lod han ham henrette på det kalventianske landgods, hvor han da holdtes i 

forvaring; hans pande blev ved en streng snøret så voldsomt sammen, at øjnene trådte ud af sine hulninger, hvorpå han 

efter lange pinsler endelig blev dræbt med stokkeslag. (Det kalventiske landgods, Calvenzano lå i nærheden af Milano. 

Evsehius havde dømt ham til døden, men kongen forviste ham først did; senere lod han ham dræbe.) 

15. Efter sin tilbagekomst til Ravenna handlede kongen ikke mere som guds ven, men som en fjende af hans lov, uden at 

tænke på al den velgerning og nåde, som han havde vist ham, ene og alene stolende på sin egen arm. I overbevisningen om, 

at kejser Justinus var bange for ham, lod han Johannes, som dengang sad på det apostoliske sæde, kalde til Ravenna og 

sagde til ham: «Rejs til Konstantinopel til kejser Justinus og sig blandt andet til ham, at han ikke på nogen måde må tvinge 

de anderledes tænkende (arianerne, som forlangte at få deres egne kirker), som det er kommet til forsoning med, til at 

antage den katolske tro». Pave Johannes (den første pave af dette navn) svarede ham: »Hvad du vil gøre, konge, det gør 

snart. Se, her står jeg for dit åsyn. Vær forvisset om, dette vil jeg ikke gøre, således vil jeg ikke tale til kejseren. Men alt 

andet, hvad du vil pålægge mig, håber jeg med guds hjælp at skulle opnå hos ham». Kongen blev vred, lod et skib gøre 



istand og Johannes bringe ombord på dette tilligemed nogle andre biskopper, nemlig Ekklesius fra Ravenna, Evsebius fra 

Fanestrum (Fanø), Sabinus fra Kampanien (han boede i denne provins’s hovedstad Kapua) og to andre tillige med 

senatorerne Teodorus, Inportunus, Agapitus og en anden Agapitus. Men Gud, der ikke forlader sine trofaste dyrkere, førte 

dem lykkelig frem til deres bestemmelsessted. Kejser Justinus tog imod paven, som om det havde været den salige Petrus 

selv, og erklærede sig, da Johannes fik foretræde for ham, villig til alt; dog kunne han ikke på nogen måde udlevere til 

arianerne igen dem, som kirken havde forsonet sig med, og som var gået over til den katolske tro. Medens dette gik for sig, 

blev formanden for senatet, Symmakus, hvis datter Boetius havde været gift med, bragt fra Rom til Ravenna. Af frygt for, at 

han i harme over sin svigersøns død skulle indlade sig i stemplinger mod hans rige, lod kongen ham henrette på en falsk 

beskyldning. Da pave Johannes kom tilbage fra Justinus, modtog Teoderik ham med ondskab i hjertet og lod ham vide, at 

han havde hans unåde. Efter få dages forløb døde Johannes. Da folket nu ved jordfæstelsen drog i forvejen for hans lig, blev 

pludselig en af skaren grebet af en ond ånd og faldt til jorden; men da man kom med båren, som kisten stod på, til stedet, 

hvor manden lå, sprang han pludselig sund og frisk op og gik med i toget foran kisten. Da folket og senatorerne så dette, 

begyndte de at tage sig relikvier af pavens klæder. Således blev under folkets store jubel hans legeme ført udenfor byen. 

16. Den jødisk fødte advokat Symmakus gjorde nu på befaling af ham, der ikke længere kunne kaldes konge, men kun 

voldshersker, på den ham foreskrevne dag, en onsdag den 25. august i den fjerde indiktion under Olybrius’s konsulat 

offentlig bekendt, at den følgende søndag skulle arianerne tage de katolske kirker i besiddelse. Men han, der ikke tillader, at 

hans trofaste dyrkere undertrykkes af de vantro, lod straks den samme straffedom udgå over Teoderik som førhen over 

Arius, stifteren af hans religion. Han fik et så heftigt bugløb, at han efter tre dages udtømmelse mistede både trone og liv på 

den samme dag, hvorpå han havde glædet sig til at overfalde kirken. For han opgav ånden, udnævnte han sin dattersøn 

Atalarik til sin efterfølger. Endnu i sit levende live havde han bygget sig et gravsted af firkantede sten, et værk af 

overordentlig størrelse, hvortil alene den store sten, som skulle danne toppen, endnu ikke var fundet. 

Ammianus Marcellius og hans historiske værk. 

Af V. Ullmann. 

Det er fornemmelig to ting, som præger det fjerde århundrede e. Kr. og giver det sin ejendommelighed: kristendommens 

udvortes sejr og flytningen af kejserens residens fra Rom til Konstantinopel. Allerede under Diokletian (284-305) var Rom 

ophørt med at være kejserens opholdssted; Diokletian tog sin bolig i Nikomedia i Lilleasien, da det blev ham mere og mere 

klart, at Rom med sine traditioner kun lidet passede til den udvikling henimod østerlandsk sultanat, som kejserdømmet 

mere og mere havde taget. Endnu klarere måtte dette stå for Konstantin den Store, som ved at forbinde sig med 

kristendommen aldeles brød med den gamle, på hedenskabet hvilende tankegang, som romerne levede under. Ved at flytte 

til Konstantinopel skaffede han den nye ånd en ny bolig, og således blev Rom overladt til sig selv og kunne derved så meget 

længere bevare sit hedenske præg. Og som de rådende i den store verdensstad tænkte, så tænkte også mange, måske de 

fleste af det dannede, videnskabelig udviklede mindretal omkring i riget. De var hedninger og dét så meget ivrigere og 

lidenskabeligere, jo mere kristendommens sejrrige fremtrængen æggede dem til modstand. Men hedenskabet var nu 

engang i opløsning og dets tid forbi, og derfor måtte dets tilhængere, sig selv ubevidst, for at kunne værge sig, optage 

mange af kristendommens tanker, der så på sin side mægtig bidrog til hedenskabets indre selvopløsning, gav det noget 

holdningsløst, uklart, frasemæssigt. Følgen er da også den, at hedningerne i sin følelse af utilfredshed med sig selv og sin 

tilstand, vender blikket mod fortiden og pukker på dens storhed for derved at skjule sin egen svaghed, søger også i Julian at 

mane denne fortid op af dens grav, men forgæves, oldtiden, den antikke verden har kristendommen nedbrudt - dog ikke 

blot nedbrudt, også reddet til gavn for kommende slægter, hvad den havde i sig af kultur; thi havde ikke kristendommen 

tæmmet og formildet de «barbarer», som nu fra alle kanter trængte ind i Romerriget, ville disse uden skånsel have trådt al 

den vesterlandske civilisation under fødder. 

Men omend hedenskabet således måtte se sig afsat fra sin gamle værdighed som statsreligion, så fulgte ikke deraf, at 

kristendommen med det samme hævedes op til statens eneberettigede religion; dens tilhængere bliver vistnok 

begunstigede, medens der bliver lagt hindringer i vejen for hedenskabet og udstedt forbud mod mange af dets livsytringer; 



men i hovedsagen råder der dog lighed mellem partierne og religionsfrihed. Men så afgjort var dog allerede de kristnes sejr, 

at med den trænger der ting frem, som man før så godt som ikke havde kendt til. Mange afvigelser og modsætninger inden 

menighedens midte, som under de tidligere forfølgelser var forblevet ubemærkede, gav nu anledning til dybtgående 

spaltninger og voldsomme partikampe. Man var ikke længere tilfreds med den enfoldige, trofaste bekendelse, man 

fordrede skarpe, vidtløftige læreforskrifter, og hvor nødvendige end disse kunne være fra én side set, som når der f. eks. var 

en mængde i tiden, der i lighed med Konstantin den Store mente, at kristendom dog nok egentlig var at tro på én gud, 

selvom han flød ud i den mest tågede almindelighed, og at føre et sømmeligt levned, så bragte de dog på den anden side 

troen til at stivne i ortodoksi og udvorteshed. Lærekampene er derfor også det, som optager det væsentligste af tidens 

tanker; fra kejseren og ned til den fattigste lastdrager kæmpes der dag ud og dag ind, om Kristus er »gudlig« eller »gudelig«, 

om pelagianisme og donatisme og tusinde andre ting; og tit og ofte går kampen fra ordstrid over til slagsmål på næverne, ja 

til blodsudgydelse. Men midt iblandt den begyndende elendighed rager der dog endnu store, herlige skikkelser op, en 

Ambrosius, en Hieronymus, en Gregor af Nazians, en Augustin. Hvad de og andre kirkefædre skriver, er egentlig næsten det 

eneste, århundredet frembringer af læseværdigt; blandt de kristne går alle evner med til lærekampene, hvortil også 

kommer, at alt hedenskab er dem en gru eller ialfald noget for lavtstående til, at de bryder sig om at fortsætte 

dannelseslivet og de skønne kunsters videre udvikling fra det gamle hedenskabs tid; hedningerne derimod lider under sin 

stadige tilbagegang af en mangel på oprindelighed og skabende evne, som gør dem uskikkede til at frembringe noget af 

blivende værd. Digtningen er blandt hedningerne lutter kunstlet, åndløst tøjeri uden spor af værd og bliver heller ikke hos 

de kristne til noget synderligt, når de ikke undtagelsesvis, som Ambrosius, forlader de gamle stier og både i indhold og form 

bryder sig nye baner. Veltalenheden står i et vist jævnt middelsmål, med mange adskillig dygtige dyrkere, men få rigtig 

fremragende og endnu færre, der bruger, hvad de har lært, til andet end ordbram. Videnskaben indskrænker sig udenfor 

teologien mest til at lave én ny bog af flere gamle, og kun sjælden fremtræder der en virkelig selvstændig forfatter. En af 

disse få er Ammianus Marcellinus, hvis historiske værk trods alle sine svagheder dog rager frem som et helt særsyn i tiden 

og gør ham til det 4. århundredes betydeligste forfatter på hedensk grund. 

Hvad vi ved om Ammians liv, er så godt som intet andet end det, vi kan uddrage af hans værk. Han var en græker af byrd, 

født i Antiokia omkring 330 f. kr. og tilhørte en fornem familie. Han trådte, formodentlig tidlig, ind i den romerske hær og 

var på den tid, vi lærer ham at kende, livdrabant, en stilling, som kun opnåedes af fornemme folks sønner; livdrabanterne, 

der havde rang som officerer, brugtes ofte til at ledsage hærførerne som deres adjudanter, og således gik det til, at vi i året 

393 finder Ammian hos rytterhøvedsmanden Ursicinus i østerlandene, hvorfra han sammen med sin overordnede vendte 

tilbage til Italien, da Konstantius af mistanke kaldte Ursicinus hjem. Kort efter drog han, atter som adjudant hos Ursicinus, til 

Gallien, dengang det gjaldt at undertrykke Silvanus’s opstand, og da Ursicinus påny blev sendt til østerlandene, ledsagede 

han ham også derhen; den agtelse og kærlighed, Ammian følte for den ædle Ursicinus, var formodentlig gensidig. I den 

kamp mod perserne, som nu brød ud, tog Ammian livlig del. Da siden Julianus opkastede sig til kejser, måtte det falde af sig 

selv, at den ivrige hedning Ammian med varme sluttede sig til den nye kejser, om han end rimeligvis har været for strengt et 

pligtmenneske til at ville gå over til ham før efter Konstantius’s død. Han deltog med Julianus i dennes togt mod perserne og 

fulgte Jovianus tilbage. I året 371 finder vi ham i Antiokia, i slutningen af sit liv levede han i Rom; vidnesbyrdet herom findes 

i et brev til ham fra en af hans samtidige, Libanios, som endnu er opbevaret. Her var det, at han omkring år 390 (Note 238) 

skrev sit værk som en fortsættelse  af Tacitus’s romerske kejserhistorie, i 31 bøger, fra året 96 til 378, fra Nerva til Valens’s 

død. De tretten første bøger, hvori Roms historie fra 96 til 353e. kr. var skildret, er gået tabt, rimeligvis fordi de intet 

synderlig værdifuldt indeholdt. Af desto større betydning er det bevarede, fornemmelig fordi forfatteren var samtidig med 

begivenhederne, selv tog en temmelig fremtrædende del i flere af dem og nøje stræber at holde sig til sandheden både i sin 

fremstilling af begivenhederne, i sin dom over de optrædende personer og i sin skildring af samfundstilstandene. 

Fornemmelig for de sidstes vedkommende er hans værk en kilde af første rang. 

Ammian er soldat med liv og sjæl, stærkt realistisk anlagt, omend på den anden side dygtig overtroisk, hvad der dog mest 

må tilskrives hans opdragelse og tiden, hvori han levede, ærlig og djærv, tålsom overfor anderledes tænkende, men lidt 

naragtig i at prale med sin lærdom og sin belæsthed og i grunden aldeles ikke hjemme i at føre pennen. Det sprog, han 

fører, er fuldstændig til at fortvivle over; »han skriver«, siger en gammel forfatter, «som en græker, der blot kender det 



latinske sprogs gloser, men ikke ved, hvor i sætningen de skal stå«. Og det er ganske rigtigt; Ammians ordstilling er aldeles 

uberegnelig, og dertil kommer så også hans mange anfald af det højtravende og følelsesfulde og de mange, til dels 

forskruede, billedlige og digteriske vendinger. Meget af det må tilskrives tidens smag, men hovedsagelig skriver det sig klart 

nok fra udlændingens og soldatens uselvstændighed overfor de mange forskelligartede bestanddele i hans dannelse og 

læsning. 

Ammian er afgjort tilhænger af flerguderiet, men på den uklare og afblegede måde, der i det hele var særkendelig for 

hedenskabet i det århundrede, hvori han levede. I spidsen for hans system står en «himmelsk guddom« eller en «evig 

guddom» med meget ubestemte omrids og så meget uklarere, som det i grunden er «skæbnen», der styrer alt, så at «ingen 

menneskelig kraft eller dygtighed nogensinde har formået at forandre den gang, skæbnen har bestemt». Noget mere 

fasthed og personlighed har de gamle hedningeguder, der væsentlig optræder som et slags underguder eller som 

fuldbyrdere af skæbnens beslutninger; til varsler og jærtegn som til offertyderi og spådomme af fugles flugt og lignende har 

han stærk tiltro. Men ellers er han retfærdig og mildt tænkende overfor andre, også overfor kristendommen, og han dadler 

bestemt sin yndling Julianus for den hårde forordning, «at kristne veltalenheds- og sproglærere ikke måtte give 

undervisning, med mindre de gik over til at dyrke guderne». Dog er det påfaldende, hvor lidet han kender til og bryder sig 

om de åndelige kampe og bevægelser i tiden; det kan ikke nytte at gå til ham for at få rede på en Konstantius’s arbejde for 

arianismen, en Julians forsøg på at genoplive det døende hedenskab, en Valens’s hedningeforfølgelser og stræben efter at 

udrydde den gamle hedenske filosofi; alt sådant er næsten som ukendt for ham. Nej, det er kun de rent udvortes 

begivenheder, krigene, majestætsforbrydelserne med deres retsforfølgelser osv. og dertil enkelte sædemalerier som af 

tilstanden i Rom og af samtidens veltalenhed og retspleje, som fængsler ham; men netop derved danner han den 

nødvendige udfyldning til det, kirkefædrene har at fortælle om. - Den gamle tid vender han gerne blikket tilbage til og ynder 

at holde den frem som en advarsel og en tilrettevisning for samtiden; men unægtelig er de eksempler og sammenligninger, 

han bruger, ofte uheldige. En ofte uheldig afbrydelse af fortællingens gang er de mange og lange geografiske skildringer, 

som han dels øser af egen iagttagelse, men fornemmelig af ældre bøger; skildringerne har som oftest lidet værd og måtte 

for samtiden være adskillig vildledende, da han bruger sine skrevne kilder uden kritik og ofte glemmer at tage hensyn til de 

forskellige forhold på den tid, hans kilder blev skrevne, og i hans egen samtid.  

Noter til Roms historie. 

Note 1. Augustus: overkejseren, Konstantius. - Hannibalianus: fik af Konstantin nogle landskaber i Asien med titel af konge. 

Han blev siden dræbt på Konstantius’s befaling.- Ulovlige kunster: at søge alskens varsler om de havde noget håb om 

kejserdømmet. Dette blev meget drevet, men var strengt forbudt. 

Note 2. Landshøvding over Østerlandene (Comes Orientis): dette embede stod under den prætoriske præfekt i 

Østerlandene, men over alle de andre landshøvdinger i Østerlandes enkelte provinser; fra disse kunne man indanke sin sag 

til ham. Hans embede var borgerligt, kun i undtagelsestilfælde militært. 

Note 3. Amfiaraos: deltager i Argonautertogtet og kampen mod Teben, navnkundig som sandsiger; derfor var der også et 

orakel indviet til ham. - Marcius: en romer, skal have forudsagt udfaldet af slaget ved Kannæ mod Hannibal. 

Note 4. Gordianerne: Markus Antonius Gordianns var en fremragende og højt betroet mand i begyndelsen af det tredje 

århundrede e. Kr.. Han blev af sine soldater i Afrika, hvor han var landshøvding, udråbt til modkejser mod kejser Maksiminas 

og stødte ham fra højsædet. Han tog derpå sin søn af samme navn til medstyrer, men denne faldt i et slag, og af sorg 

dræbte faderen sig selv. Efter ham blev hans sønnesøn af samme navn kejser. - Gallienus: kejser fra 259 til 268. - Den 

prætoriske præfekt: dette embede var egentlig et militært, høvdingskabet nemlig over den livvagt (cohors prætoria), som 

var oprettet af kejser Angustus; men siden var det gået over til et borgerligt. Konstantin den Store delte nemlig Romerriget i 

fire ‘præfekturer`, i Østerledens, Ilyrikums, Italiens og Gallernes, og over hver af dem stod som højeste styrer en prætorisk 

præfekt (livvagtshøvding) med overmåde stor og vidtstrakt myndighed; således var de øverste dommere. Deres militære 

myndighed blev dem derimod frataget. Kun Rom og Konstantinopel stod ikke under disse livvagtshøvdinger, men; styredes 



af egne bypræfekter. Under de 4 prætoriske præfekter stod en mængde underordnede landshøvdinger. - Isaurien: et 

bjergland i Lilleasien nord for Kilikien. 

Note 5. Pisidien: landskab i Lilleasien, øst for Isaurien. 

Note 6. Skiron: en sørøver, som blev fældet af Tesevs. 

Note 7. Pamfylien: kystlandskab i Lilleasien, syd for Pisidien og Taurusbjerget. 

Note 8. Legion: var en afdeling af den romerske hær, den var i kejsertiden på over 6000 mand. - Side: havneby i Pamfylien. - 

Laranda: i Lykaonien. - Paleæ: i Isaurien. 

Note 9. Selevkia: i Kilikien. - Høvedsmand (comes): befalingsmand for en sådan afdeling soldater, der lå i en egn for at 

forsvare den. 

Note 10. Osdroene: den nordvestlige krog af Mesopotamien omkring byen Edessa. - Antemnsia: en egn i det sydlige 

Osdroene. - Seriske: kinesiske. - Aboras: i Mesopotamien, biflod til Eufrat. 

Note 11. Saracenerne: arabiske folkefærd. - Markus: Aurelius, kejser fra 171 til 180. - Nilens vandfald: på, grænsen af 

Ægypten. - Blemmyerne: et folk i Ætiopien. 

Note 12. Arelate: nu Arles i Sydfrankrig ved Rhone. - Den tiende oktober år 353 e. Kr. 

Note 13. Notar: en embedsmand, der forrettede som skriver i det kejserlige statsråd, men også brugtes til sendelser i 

statsanliggender og lignende. 

Note 14. Vikar: så kaldtes en egen slags landshøvdinger, der forrettede som de prætoriske præfekters stedfortrædere 

indenfor de enkelte provinser og havde med rettergangen at gøre, idet de stridende parters sag henvistes fra de lavere 

retter til dem til endelig afgørelse. 

Note 15. Tribuner: et slags officerer. - Bypræfekt: den øverste dommer og øvrighedsperson i Rom («den evige stad») og i 

Konstantinopel. 

Note 16. Centurier: Roms borgere var efter formuen delte i klasser og disse igen i 193 centurier, hvoraf hver enkelt stemte 

særskilt i folkeforsamlingerne. Senatet: det romerske råd, var i kejsertiden nedsunket til en tom form eller højst til et 

kommunalråd for byen Rom. - Simonides: navnkundig græsk digter fra Perserkrigenes tid. - Acilius Glabro:, overvandt som 

konsul den syriske konge Antiokus den Store i et slag ved Termopylerne år 191 f. Kr. og fordrev ham fra Hellas. - Digteren fra 

Askra: Hesiodos. Askra by i Bøotien. 

Note 17. Festgaver: de fornemme romere brugte ved nogle lejligheder, at uddele vin, brød og andre madvarer til alle sine 

fattige husvenner (klienter), især ved familiefester. - Fripas: embedsmænd og andre offentlige personer fik stundom lov til 

at rejse med det offentlige postvæsens heste, når de havde skreven tilladelse dertil fra kejseren eller hans landshøvdinger. 

Det var da undertvungne folkeslag omkring i landene, som måtte stille disse heste, og megen vilkårlighed gik i svang. - 

Lystspillet: sigter til en træl hos den romerske digter Terentius. Sannio er navnet på en træl af hans stykker, som bliver 

hjemme for at passe huset. 

Note 18. Solsejl: over de åbne skuepladser (amfiteatrene) var der udspændt sejl for at holde solen borte. Denne skik havde 

romerne lært i Kampanien, landskabet syd for Latium. - Ædilembede: Ædilerne havde i republikkens tid opsynet med de 

offentlige bygninger, var gade-, sandheds- og torvepoliti og havde af egne midler at besørge de offentlige lege og skuespil. 

Note 19. Senat: de undertvungne byer i Romerriget havde for det meste sin egen kommunale styrelse, men under opsigt af 

landshøvdingerne. Deres senat havde at vælge øvrighed og præster og afgøre byens indre anliggender. 



Note 20. Konstantina: Gallus’s hustru. - Hierapolis: i det nordlige Syrien. - Krigen: mod Perserriget. Det nypersiske rige var 

grundlagt i året 225 e. Kr., idet Artakserkses den Første af  sassanidernes æt havde styrtet fra højsædet den sidste konge i 

det partiske rige (mellem Eufrat og Iudus). Artakserkses havde derpå underlagt sig nabolandene og angrebet romerne. 

Krigen mellem romere og persere havde siden den tid uafladelig stået på. Det var for denne krigs skyld, at Gallus var blevet 

udnævnt af Cæsar og sendt til Østerlandene. 

Note 21. Syrien: havde ligesom Fønikien og Palæstina en landshøvding, der havde hæderstitel konsularisk. Så kaldtes 

enhver, der uden at være konsul dog af kejseren havde fået konsuls rang og ret til at bære konsulernes hæderstegn. -  

Serenianus: førhen landshøvding i Fønikien. Begivenheden, hvortil her sigtes, må være omtalt i en af de foregående, tabte 

bøger, men er ukendt. 

Note 22. Understøttelse: Cæsarerne fik en årlig pengesum af overkejseren til underhold for sig selv, sin hofstat og sin 

livvagt. - Hofgarden (scholæ palatinæ): dannede tilsammen et korps på 3500 mand og var inddelt i forskellige afdelinger 

under forskellige navne. De fornemste blandt dem kaldtes livdrabanter (protectores) og var nærmest omkring fyrsten; de 

var af fornemme familier, og havde rang som officerer, hvorfor de også fulgte hærførerne som adjudanter; en sådan 

livdrabant var Ammian selv. Efter livdrabanterne kom hustropperne (domestici), hvoraf nogle holdt vagt i slottet, andre blev 

brugte i offentlige sendelser, andre igen var adjudanter hos hærførerne. Andre afdelinger af hofgarden var skjoldbærerne, 

såkaldte efter deres væbning, og de udenlandske, som bestod af lejede skyter, goter, franker osv. 

Note 23. Den kejserlige gaveuddeler: stod for de store uddelinger af korn og lignende, som kejserne lod gøre blandt de 

fattige fangere. - Statsrådet: Kejserens statsråd var dannet af de højeste hofembedsmænd og nogle andre særlig valgte. - 

Kvæstor: var i kejsertiden en embedsmand, som havde at udfærdige kejserlige befalinger og i det hele besørge affattelsen 

af lovene. Han var tillige medlem af statsrådet. 

Note 24. Bykurator: Disse embedsmænd var i almindelighed romerske senatsmedlemmer, som blev ansatte i de større byer, 

hvor de førte regnskabet med byens penge og ofte også var dommere i første instans, besørgede politisager og lignende. I 

det hele synes ikke deres forretninger overalt at have haft det samme omfang. - Lykien: landskab på sydkysten af Lilleasien. 

- Emissa: i Syrien. 

Note 25. Slotsopsynsmanden: førte opsynet med de uhyre kejserlige bygninger. - Purpur: farven måtte ingen uden kejseren 

bære. 

Note 26. Herpå følger en indskudt skildring af de østerlandske provinser, som indtager hele det følgende kapitel. Den er af 

liden interesse og har lidet eller intet med emnet at gøre, hvorfor vi udelader den. 

Note 27. Ursicinus: var høvedsmand for hestefolket, en af de højeste militære værdigheder. Af sådanne var der 5 i 

Østerleden, 3 i Vesterleden. - Nisibis: by i Mesopotamien. - Hule: De var alle påvirkede fra Gallus’s hof af. 

Note 28. Stoikerne: en filosofisk skole, hvis grundtræk var streng sædelighed og ubøjelighed i lidelser. Stifteren var Zenon 

fra øen Cypern, omtrent 300 f. Kr. 

Note 29. Mil: 1 romersk mil var 1000 romersk fod, 1/3 af en geografisk mil. - Konsulembede: var i kejsertiden sunket ned til 

en tom hæderstitel. Man vedligeholdt længe for skinnets skyld de republikanske former, og derfor lod kejserne som oftest 

sig selv som statens øverste embedsmand udnævne til konsul og til andre embedsposter fra republikkens dage, hvortil der 

nu ikke længere knyttede sig nogen virksomhed. - Valentia: nu Valence, by i Frankrig. - Alamanisk: det græske navn på disse 

folk er alamananerne, det egentlig romerske allemannerne. De var et forbund af germaniske folkeslag, som boede mellem 

Donau, Main-floden og Overrin. I fred stod de under hver sin høvding, i krig fulgte de en fælles fører. 

Note 30. Akvitanien: det sydvestlige Gallien (Frankrig). - Kabillo: nu Chalons ved Saone i Frankrig. -Morbroder: Rufinus var 

en broder af Gallus’s moder. 



Note 31. Galerius: underkejser under Diokletian (284-305), siden Augustus. - Fætter: Gallus var en søn af Konstantin den 

Stores broder. 

Note 32. Hadrianopolis: Adrianopel. - Hæmos: Balkan. – Tebæiske: fra Teben i landskabet Bøotien i Hellas. 

Note 33. Den kejserlige statsagent: så kaldtes en del embedsmænd, som havde at bringe kejserens kundgørelser, meldinger 

om hans sejre konsulernes navne rundt omkring og desuden indberette til ham alt, hvad de fik at vide om statens tilstand 

og embedsmændenes eller borgernes opførsel. - Histrien: halvøen, som stikker ud i det Adriatiske Hav i nord. - Krispus: blev 

bagtalt for Konstantin af sin stedmoder og efter en almindelig mening i samtiden dræbt på faderens foranstaltning. - 

Armaturere: en del af hofgarden.  

Note 34. Veteranio: stod først på Magnentius’s side og gik derpå over til Konstantius, men blev af soldaterne tvunget til at 

nedlægge kejserværdigheden og endte sine dage i ro. - Demokritus: en navnkundig naturfilosof fra det femte århundrede f. 

Kr.. Han antog, at alt bestod af uendelig små atomer, der i evig bevægelse svævede om i det tomme rum; derfor gaves der 

uendelig mange verdener, forskellige i størrelse. - Anaksarkos: en naturfilosof, som fulgte Aleksander den Store på hans 

hærtog. 

Note 35. Bøddelsvende (liktorer): så kaldtes de højere embedsmænds tjenere. De var forsynede med risknipper og økser, 

ledsagede embedsmændene, når de gik ud, gjorde plads for dem, sørgede for, at der blev vist dem den tilbørlige agtelse, 

holdt vagt ved deres hus, fuldbyrdede de dømtes henrettelse osv. - Embedsfælle: Arbetio var høvedsmand for hestefolket. 

Note 36. Korbulo: en fremragende hærfører på Neros tid, som havde vundet store sejre over germanerne og parterne, og 

som i sjælden grad forenede mildhed med retfærdighed. Dette vakte Neros skinsyge, og han dømte Korbulo til døden; men 

denne foretrak at aflive sig selv. 

Note 37. Det macelliske landgods: her levede på Konstantius’s bud Julian og Gallus i flere år i stor ensomhed. 

Note 38. Kibyra: by i Frygien i Lilleasien. - Verres: en landshøvding på republikkens tid, som af Cicero blev anklaget for 

udsugelser og voldsgerninger. - Dakien: det nuværende Vallakiet, Moldau og Siebenbyrgen. Forøvrigt kaldes Paulus en 

spanier. 

Note 39. Atlanterne: et sagnfolk, se Herodot. - Illyrikum: de østlige kystlande ved det Adriatiske Hav med alle bjerglandene 

bagenfor dem. - Pannonien: omfattede Ungarn, Slavonien, Bosnien og den vestlige del af Østrig. Det deltes i to dele. Byen 

Sirmium lå ved Sau.   

Note 40. Rætien: det nuværende Graubynten i Svejts, Tyrol og en del af Lombardiet. - De kaninske sletter: i nærheden af 

byen Bellinzona i kanton Tesin i Svejts. - Imellem ……. klipper: på dette sted er der huller i teksten; af to ord, som er 

udeladte i oversættelsen, kan man dog se, at Ammian har talt om bifloder til Rhinen; men det lader sig ikke afgøre, om han 

har sagt, at Rhinen på det her omtalte strøg optager bifloder i sig, eller at floden ingen optager. - Brigantia: Bodensø. - 

Stadier: 40 stadier er en geografisk mil. 

Note 41. Aretusa: en kilde på, Sicilien. - Uagtet Arbetio osv.: teksten er her meget usikker. 

Note 42. Magister officiorum: havde under sig hofgarden, statsagenterne, våbenfabrikkerne, postvæsenet m. m., lod tilsige 

statsrådet, hvoraf han var medlem, indførte fremmede sendemænd til audiens osv. - Korrektor: en landshøvding af ringere 

rang i nogle enkelte provinser, mest i Italien. - Agrippina (egentlig Kolonia Agrippina) Køln. 

Note 43. Kandidat: disse hørte til hofgarden og var et udvalg af de smukkeste og højeste folk med nærmeste ret til at 

ansættes som tribuner. - Konstans: Konstantin den Stores søn, blev ved Magnentius's opstand forladt af sine soldater og 

myrdet på flugten.- Purpuret: blev kun båret af kejserne; for i hastværket at få fat på noget, tager Silvanus det af mærkerne. 



Note 44. Overhofmarskalken: egentlig magister admissionum, den embedsmand, der indførte for kejseren dem, som skulle 

tale med ham. 

Note 45. Brakaterne: galliske soldater, fra den del af Gallien, hvor) man har brakæ, en slags vide benklæder. - Kornuter: en 

slags soldater, som havde sit navn efter en by i Illyrikum. 

Note 46. Mursa: her blev Magnentius slået. - Licinius: Konstantin den Stores svoger og kejser sammen med ham, kom i 

uenighed med svogeren, blev slagen af ham og afstod ham sit herredømme mod løfte om sikkerhed; alligevel blev han 

myrdet på Konstantins befaling. 

Note 47. Trevererne eller Trevirerne: et folk i Gallien omkring byen Augusta Trevirorum, nu Trier. - Decentius: Magnentius’s 

broder og medstyrer. 

Note 48. Markus: Aurelius. - Nymfetempler: var åbne pladser, der var omgivne af søjlerader og prydede med billedstøtter, 

malerier, grotter og springvand. De var indrettede til spasergange i sommervarmen. 

Note 49. Atanasius: den bekendte formand i kampen mod arianerne, som nægtede Kristi guddom. Han blev forfulgt af 

Konstantius, som var arianer. På Atanasius’s side stod Liberius, som ikke ville bøje sig under kejserens og bispeflertallets 

fordømmelsesdom over Atanasius. 

Note 50. Ørne: felttegn for en hel legion; de forskellige underafdelinger af legionen havde hver sine mærker. 

Note 51. Censorerne: embedsmænd fra republikkens tid, havde bl. a. at våge over sædeligheden og borgerpligternes 

opfyldelse. Der blev som oftest valgt de bedste mænd i staten til dette vigtige emrbede. - År: 354. - Laumellum (Lumello) og 

Ticinum (Pavia): byer lige syd for Milano. – Taurini (Turino). 

Note 52. Vienna: (Guienne ved Rhone, syd for Lyon. - Digter fra Mantua: Vergil i hans Æneide. 

Note 53 Timagenes levede på kejser Augusts tid og omtales som en pålidelig historieskriver. - Drasider: er vel det samme 

som druider. 

Note 54 Fokæa: by i Lilleasien. - Velia eller Helia, Elia: i det nuværende Neapel. - Massilia: Marseille. - Det viennensiske: den 

sydlige del af Frankrig kaldtes det viennensiske Gallien efter byen Vienna (Guienne). - Pytagoras: en af de ældste og mest 

bekendte filosofer i det 6te århundrede f. Kr. i Syditalien stiftede han et slags hemmeligt selskab, der tilsigtede en sædelig-

religiøs reform af det græske liv. 

Note 55. Det Tyrrenske Hav: havet på vestkysten af Italien. - Det Galliske Hav: havet nordøst for Pyrenæerne. - Galliens 

undertvingelse: af Julius Cæsar. - Segusio: nu Suso. 

Note 56. Skridt: 125 skridt udgjorde 1/40 af en geografisk mil.- Matrona: Mont Genevre. 

Note 57. Vergantia: Briançon. - Monøkus: Monaco. - De Pøniniske, Peniniske Alpers navn blev urigtig afledet af Pønus, en 

puner, karthager. - Sagunt: i Spanien, havde romerne taget i sin beskyttelse mod karthagerne, men Hannibal indtog alligevel 

byen og gav derved anledning til den Anden Puniske Krig. 

Note 58. Rodanus:Rhone. - Ligurien: Nissa, Genua og det sydlige Piemont. - Taurini: Turino. - Trikasæ: Troyes. - Vokontierne: 

i landskaberne Dauphine og Provence. - De trikoriske bjergåser: ved Briançon. - Druentia: Durance. - Garumna: Garonne. 

Note 59. Matrona: Marne. - Sekvana: Seine. - Lugdunum: Lyon. - Konstantia: Harfleur. - Julius: Cæsar. - Det andet 

Germanien: eller Nedre-germanien fra udløbet af Rhinen til egnen om Bingen. - Agrippina: Køln. - Tungri: Tangern. - Det 

første Germanien eller Over-germanien til egnen om Basel. 



Note 60. Mogantiakus: Maiuz. - Vangianes: Vorms. - Nemetæ: Speier. - Argentoratum: Strassburg. - Det første Belgien: 

størstedelen af Luxemburg og Lothringen. - Mediomatrici: Metz. - Treviri: Trier. - Ambianus: Amiens. - Katelauni: Chalons sur 

Marne. - Remi: Rheims. - Bisantii: Besançon. - Rauraki: Augst. - De lugdunensiske provinser: mellem Loire, Seine og Soane. - 

Lugdunum: Lyon. - Kabillonus: Chalons sur Soane. – Senouesil: Sens. - Bituriges: Bourges. – Augustudunus: Autun. - 

Rotomagi: Rouen. - Turini: Touraine. - Mediolanum: Evreux. – Trikasini: Troyes. - Aventikum: Avenche. - Burdigala: 

Bordeaux. 

Note 61. Arverni: Clermont. - Santones: Saintonges. - Piktavi: Poitiers. - Auski: Auch. -Vasatæ: Bazas. - Elusa: måske skrivfejl 

for Nemausus, Nismes. - Narbona: Narbonne.- Tolosa: Toulouse. - Vienna: Vienne. - Arelate: Arles. - Talentia: Valence. - 

Massilia: Marseille. - Salluvii: by i salluviernes land, der strakte sig fra Durance til kysten langs Rhone. - Nikæa: Nice. - 

Antipolis: Antibes. - De støadiske øer: Porquerolles. - Rodanus: Rhone. - Den Limanniske sø: Genfersøen. - Uden at blande 

sig: en fejltagelse, som Ammian har tilfælles med flere andre gamle forfattere. - Sapandia: Savojen. 

Note 62. Arar: Soane. - Danner grænsen: teksten er her forvansket og meget usikker. - Tusind skridt: var den romerske mil. 

En levge er 1500 skridt. - ad Gradus: Gras. 

Note 63. Tullius: Cicero. - Fulvius Flakkus: slog som konsul i året 237 f. Kr. gallerne. - Sekstius Kalvinus: kæmpede med 

gallerne i året 124 f. Kr. - Fabius Maksimus med tilnavnet Allobrogikus sejrede som konsul i året 121 f. Kr. over allobrogerne, 

et gallisk folk omkring byerne Genf og Vienne. 

Note 64. Sallustius: romersk historieskriver, døde 35 f. Kr. - Manikæerne: tilhængere af en præst Mani, der optrådte ved år 

270 som religionsstifter og i sin lære ville forbinde kristelige forestillinger med hedenske, især persisk og buddistiske. 

Note 65. Cæsar; Julianus. - Fortegnelse: Fra gammel tid af havde der i Romerstaten været holdt en fortegnelse over dem, 

der årligt valgtes til de fornemste embeder. - Provinsen: Gallien, som var hårdt plaget af germanske folkeslags indfald og 

erobringer. 

Note 66. Titus, Trajanus, Antoninus og Markus (Aurelius) hørte alle til de kejsere, romerne priste som gode, hvad de vel for 

en del også var, i det mindste i forhold til deres tid og især i sammenligning med andre kejsere. - Tullius: Cicero. - Erektevs: 

en atenæisk sagnhelt, søn af jorden og opfostret af Atene (romernes Minerva), videnskabernes gudinde; han blev siden 

etter sigende konge i Atenen, hvor han indførte Atenedyrkelsen byggede et tempel for denne gudinde. - Akademiet: en 

øvelsesplads i Atenen midt inde i et smukt anlæg af plataner og olietrær. Her lærte Platon og siden hans disciple, som derfor 

kaldtes akademikerne. Julian havde studeret her. - Augustudunum: Autuu. - Veteranerne: var de, som havde udtjent deres 

værnepligtstid, men var blevet ved at være soldater. De dannede egne korpser og var enten i lejren hos deres legion eller 

blev sendte ud til provinserne, men var i ethvert tilfælde fritagne for alt lejrarbejde og brugtes kun til forsvar mod fjenden. 

Note 67. Arbor: i håndskrifterne er nogle stavelser udfaldet så det er umuligt at angive, hvilket sted der menes. - 

Sedelankum:  Saulieu. - Kora: en liden flække i egnen omkring byen Auxerre. - Katafraktarierne: et eget slags soldater, 

klædte i brynjer. - Ballistarierne: de, der håndterede kastemaskinerne. - Autosidorum: Auxerre. - Trikasinerne: indbyggerne i 

byen Trikasæ, nu Troyes. 

Note 68. Argentoratum: Strassburg. - Brotomagus: Brumat. - Tabernæ: Zabern. - Saliso: Salz. - Nemetæ: Speyer. - Vangiones: 

Vorms. - Mogontiakus: Mains. - Agrippina og kort efter Kolonia: Køln. - Konfluentes (<Åmot>, et sted, hvor to floder mødes) 

Koblets. - Mosella: Mosel. - Rigomagum: nu Rejnmagen. 

Note 69. Orakel udsagn: så kaldtes Lykurgos´s love i Sparta, fordi de var udgåede fra det Deltiske Orakel. - Sulla: Roms 

enehersker fra 82 til 79 f. Kr. Han indførte en mængde gamle og nye love for at tilintetgøre folkepartiets magt. - 

Demokritus: navnkundig græsk filosof fra det 5te århundrede f. Kr. - Tuskulum: by i landskabet Latium. - Censorius: egentlig 

kaldtes han så på grund af sin strenghed som censor (så kaldtes de embedsmænd i Rom, der bl.a. havde at våge over den 



offentlige sædelighed). Ammian tager her ordet efter sprogbrugen på hans tid, da det var gået over til at betyde en brav, 

dygtig mand. - Muserne: kunstens og videnskabens gudinder hos grækerne. 

Note 70. Skindfeld (norsk): et tæppe af lodne skind. - Merkurius: Grækernes Hermes, gudernes sendebud, hjælperen i 

natur- og menneskelivet. - Simonides: navnkundig græsk digter, levede omkring 500 f. Kr. - Elis: et landskab i det vestlige 

Peloponnes. 

Note 71. Sofisterne: var egentlig den slags filosofer, som drog om og gav undervisning i filosofi, veltalenhed og lignende for 

penge. De blev snart ilde berygtede for sin skinvisdom, sit ordkløveri, sin forfængelighed og pengegriskhed og bidrog meget 

til det græske livs forfald. - Hippias levede i den sidste halvdel af det 5te århundrede. - Sværddansen: et slags kampleg, hvori 

man ved legemsbevægelser efterlignede de måder, man i slagene undgik fjendernes angreb på, den måde, hvorpå man selv 

gik løs på fjenden osv. 

Note 72. Opsynsmand osv. disse embedsmænd havde under sig skare væbnede, som især om natten drog omkring i 

gaderne for at hindre beskadigelse af de offentlige billedstøtter og andre kunstværker. - Som før fortalt: i en af de bøger, 

som er gået tabt.  

Note 73. Numa Pompilius: Roms anden konge, navnkundig blandt romerne for sin visdom og fromhed. 

Note 74. Pontiske: Pontos var et landskab i det nordøstlige Lilleasien. - Mitridates den femte: levede fra 121 til 64 f. kr. og 

førte næsten gennem hele sin regering krig med romerne. Først blev han slået af Sulla, derpå af Lukullus og til sidst af 

Pompejus, som erobrede hans rige. - Kolkernes rige: Kolkis, et land øst for det Sorte Hav, syd for Kaukasus. 

Note 75. Synhorium: på grænsen mellem de to landskaber Store og Lille Armenien. - Legat: så kaldtes hærførernes øverste 

hjælpere. - Serdika: Sofia i Bulgarien.  

Note 76. Overtræk: over de sofaer, som man lå, på, når man spiste, var der altid bredt tæpper ellerlignende. - Han råbte 

osv.: teksten er her aldeles fordærvet; hvad der er gengivet, er kun den sandsynlige mening. 

Note 77. Sapor: Perserkongen. - Kioniterne og evsenerne: folkeslag i Mellemasien. - Janus’s tempel: Janus var en romersk 

folkegud, i hvis magt enhver sags begyndelse og derfor, også den videre lykkelige fremgang lå. På torvet i Rom var der et 

slags hvælving med en dør i, indviet til denne gud. Når en krig begyndte, åbnedes denne dør, og hæren rykkede ud gennem 

den; først når krigen var forbi, lukkedes døren. 

Note 78. Bøddelsvende (liktorer): de fornemste embedsmænds tjenere og ledsagere. - Den ene: Cæsar. - En anden: 

rimeligvis menes Decius, der faldt 151 e. Kr. i et slag mod goterne. - Decierne: to romere fra republikkens tid, der styrtede 

sig ind i fjendernes tætteste rækker for at opflamme soldaternes mod. - en tredje: Galerius Maksimianus, kejser omkring 

300 e.Kr. - Okrikulum: nu Otrikuli i Mellem-Italien. 

Note 79. Patricisk: patricierne var Roms ældgamle adel. - Cineas (Kineas): en græker, som kong Pyrros i Epiros (i 

Grækenland) sendte til Rom for at underhandle, da han i begyndelsen af det tredje århundrede f. Kr. førte krig med 

romerne. Kineas blev så betaget af det romerske senats værdighed og stolte svar, at han kaldte det en forsamling af konger. 

- Drager: et slags hærmærker, som romerne i senere tider optog fra fremmede folk ved siden af sine ørne. 

Note 80. Praksiteles: navnkundig billedhugger i Atenen i den første halvdel af 4de århundrede f. Kr. 

Note 81. Rostra: (egentlig skibssnablerne): en firkantet, muret forhøjning med rækværk på, torvet i Rom, hvorpå talerne 

stod. Det havde sit navn af, at det var smykket med skibssnabler dvs. tykke bjælker med jernspidser, som fæstedes under 

kølen på krigsskibene og brugtes til at bore fjendtlige skibe i sænk med. - Tribunalet: en firkantet forhøjning af sten, jord 

eller træ, hvorpå øvrighedspersonerne sad, når de dømte. - Kuriet: en bygning ved torvet, hvor senatet holdt sine møder. - 

Palatium: var egentlig den del af Rom, som lå på det Palatinske bjerg, en af de syv høje, Rom var bygget på. Stedet var 



opfyldt med store, pragtfulde bygninger, som kejserne efterhånden forenede til et eneste uhyre kejserslot; på dette gik 

navnet Palatium over. Heraf ordet palads. 

Note 82. Den tarpejiske Jupiters tempel: templet for Jupiter på Kapitoliet, Roms borg. Den vestlige skråning af den 

kapitolinske høj kaldtes den Tarpejiske klippe. - Amfiteater: en aflang bygning, hvori der gaves fægtekampe og dyrekampe. - 

Tibur: by i landskabet Latium. - Panteum: et rundt tempel, indviet til alle guderne. - Odeum: en bygning til musikfester. - 

Stadium: en rendebane. - Trajanus’s torv: var en stor plads med flere pragtfulde bygninger. Det første, man kom ind i, var en 

uhyre forhal med prægtige søjler på alle fire sider; i midten stod en rytterstatue af Trajanus (kejser fra 98 e. Kr.). 

Note 83. Sveverne: så kaldtes med et fællesnavn alle de germaniske folk i det østlige Tyskland fra Donau af og nordover. - 

Rætien: landskab syd for Donau, omfattede det nuværende Graubynten, Tyrol og en del af Lombardiet. - Kvaderne: en 

svevisk folkestamme, som boede i Bøhmen. - Valerien: en del af Pannonien. - Sarmaterne: nord for det Sorte Hav og 

Kaukasus mellem floderne Vejksel og Volga. - Møsien: landet mellem Balkan og Donau; den vestlige del kaldtes Øvre 

Møsien, den østlige Nedre Møsien. - Pannonien: landskab syd for Donau, omfattede den østlige del af Østrig, Steiermark og 

en del af Ungarn. - Det andet Pannonien er den østlige del af landskabet. - Tridentum: by i Rætien, Trient. – Illyrikum: så 

kaldtes alle de østlige kystlande ved det Adriatiske Hav med de bagenfor liggende landskaber. - Sirmium: by i Pannonien. - 

Det nye år: 357 e. Kr. - Remi: Rheims. - Rauraki (også Raurakum): Augst ved Basel. 

Note 84. Levge: gallisk navn på mil. Tusind romerske skridt udgjorde 1/5 af en geografisk mil; som man ser af dette sted, 

forholder levgen sig til 1000 skridt (den romerske mil) som 2 til 3. 

Note 85. Fanevagten (antesignani eller antepilani): de, som er foran hærmærket; så kaldtes en særskilt afdeling af hver 

legion, dannet af dennes tapreste mænd, som i slaget skulle beskytte mærket; deres plads var foran dette. - Spydbærerne: 

så kaldtes den del af legionen, som i slagene dannede første række. 

Note 86. Mysterier: en egen slags gudstjeneste hos grækerne, hvortil kun de indviede havde adgang. Serapio er vel det 

samme som Serapis, en ægyptisk gud, som i senere tid meget dyrkedes i Hellas og Rom, og som blev ligestillet med Hades 

(romernes Pluto), underverdenens gud. 

Note 87. Stormtag: en slags bygning af træ, hvorunder belejrerne stod, når de foretog sine arbejder mod murene. — 

Bataverne: et fra Tyskland udvandret folk i det nuværende Holland. De var romernes forbundsfæller og ydede dem fortrinlig 

hjælp i de germaniske krige, især ved sit gode rytteri. — De kongelige: så kaldtes en egen hærafdeling. 

Note 88. Mirmilloner; galliske fægtere, hvis kunst bestod i at dreje sit skjold så, behændig, at de undgik sin modstander, der 

søgte at kaste dem et net over hovedet. 

Note 89. Adel: det vil her nærmest sige senatet, som i den første kejsertid havde at gøre med alle sager, der angik 

underslæb og udsugelser i provinserne. - Digteren Gallus: vi har endnu syv digte af den slags, som kaldes Elegier, igen af 

ham. 

Note 90. Svingsøjlen: en sten på Rendebanen, hvor man svingede, når man kørte om kap. At obelisken var af skikkelse som 

denne, vil da sige, at den af form som en pyramide; med en liden grundflade, hvis tværmål kun er en meget liden del af 

pyramidens hele højde. 

Note 91. Østens lande: så længe Konstantius måtte dele herredømmet med sine brødre. - Notarerne: var enten kejserens 

skrivere og havde rang af og titel af tribun (omtrent svarende til en oberst) eller den prætoriske præfekts, eller også 

besørgede de skriverier, som angik militære sager. -  Asien: det er provinsen Asien, som omfattede landskaberne Frygien, 

Mysien, Karien og Lydien. 



Note 92. De tagetiske bøger: skrev sig efter sagnet fra en mand ved navn Tages i Etrurien, der pludselig voksede op af 

jorden i nærheden af en bonde, som pløjede, og derpå, lærte folket, som samlede sig omkring ham, sandsigerkunsten; hvad 

han lærte blev siden opskrevet.  

Note 93. Scipio Æmilianus: søn af Æmilius Paullus, Makedoniens erobrer, adoptivsøn af Scipio Afrikanus den Ældre.- To byer 

Kartago og Numautia. 

Note 94. Transjugitauerne: er dem, som bor på den anden side af bjergene, sandsynligvis de Herkyniske bjerge, højfjeldet 

mellem Sudeterne og Karpaterne. 

Note 95. Herkules's skanse: ved Rhinen.- Kvadriburgium: nu Schenkenschanz.- Tricensimæ: Kellen, det samme som Trojanus 
s fæstningsværk, der tidligere er nævnt. - Novesium: Nuys. - Bonna: Bonne. Antennakum: Andernach. - Bingio: Bingen. 
 
Note 96. Den hemmelige overenskomst: går ud på, at Antoninus erklærer at han skylder den kejserlige kasse de penge, som 
der tales om; disse bliver da inddrevne af den kejserlige skatmester, formodentlig ligesom dommeren skulle have sin andel i 
pengene for gå ind på komplottet. 
 

Note 97. Maharbal var en af Kartagernes hærførere, som efter slaget ved Kannæ, da Hannibal aldeles havde slået romerne, 
søgte at få ham til at gå løs på Rom. 
 

Note 98. Fæakerne: et folk, som Odyssevs kom til på sin omflakken. Udtrykket sigter til Homers Odysse. - Hileja og Singara: 
Byer i Mesopotamien. Slaget forefaldt i året 348. - Fetialerne: ledede i det gamle Rom underhandlingerne med fjenden og 
blev ofte også brugte til at bringe fredsunderhandlinger istand mellem hærene, når de allerede stod opstillede overfor 
hinanden. De var ukrænkelige. 
 

Note 99. Hellespoiltus: Dardanellerstrædet. - Granikus og Ryndakus: to floder i Lilleasien. - Hadrianus’s efterfølger: hed 
Antoninus. - Korduene: en del af Armenien. - Centurion: omtrent vort underofficer. 
 

Note 100. 50,000 skridt: 10 geografiske mil. - Doriskus osv. sigter til Herodot, hvor der fortælles, at Kserkses ved den 
trakiske by Doriskus talte sin hær ved at stille sammen 10,000 mand, opslå et gærde omkring dem og så vedblive med at 
fylde kredsen med mænd, indtil hele hæren på denne måde var blevet talt. - Ninive den gamle, navnkundige by af dette 
navn var sikkert nok allerede for længe siden blevet ødelagt, og det må derfor være gået Ammian som flere andre 
forfattede, at han forvekslede Ninive med hovedstaden i Adiabene, hvilket land han da anser for at være det samme som 
det gamle Assyrien. Men så er det ikke! Rimeligvis har den her omtalte store stad ligget der, hvor man nu finder den 
forladte by Rimruk ved Tigris med store ruiner. - Karræ: Haran) 
 

Note 101. Gumatene: er måske en skrivefejl for Komagene. - Magnentiakerne og Decentiakerne: de to legioner, som 
Magnentius havde hvervet og opkaldt efter sig og sin broder Decentius. - Superventorerne og Præventorerne: var let rytteri, 
de første sværmede om foran hæren, de sidste blev brugte til at gøre indhug. 
 

Note 102. Den tessaliske helt: Akilles. Hans ven, Patroklos. - Adonis: efter sagnet en skøn yngling, der blev elsket af Afrodite 
(Venus), kærlighedens gudinde, og på jagten dræbt af e vildsvin. 
 

Note 103. Vererterne er ukendte.-  Albanerne: ved det Kaspiske Hav.- Segestanerne: i det persiske landskab Drangiana. 
 
Note 104. Stormdiger: diger af sten, jord og tømmer, der påbegyndes i nogen afstand fra den belejrede by og jævnt 
opadstigende indover mod den; henover den blev ført stormmaskiner, som enten skulle bryde hul i muren eller hjælpe 
soldaterne til at komme over overkanten af denne. 



 

Note 105. Resus: Trakernes konge, var kommet trojanerne til hjælp. Han havde et spand hvide heste, hvoraf Trojas skæbne 

afhang; så længe de åd trojansk foder, kunne byen ikke tages. Derfor blev Resus straks i den første nat, han opholdt sig i 

Troja, overfaldet af Diomedes og Odyssevs; den første dræbte Resus, den anden drev hestene bort. 

Note 106. Hætte: under hjelmen bar man en filthætte for at hindre, hjelmen skulle ridse hovedet. - Jordsønner: sigter til 
sagnet om Kadmos, der såede ud tænderne af den drage, han havde fældet; af disse tænder voksede der frem mennesker, 
som kaldtes sparter (af et ord, som betyder at så). 
 

Note 107. (Illyrikum var en af de fire præfekturer (hver under en prætoriansk præfekt), som Romerriget var delt i.) 

Note 108. Svære ulykker: nemlig når man troede, at en hær kun behøvede at have sit fulde tal, uden at man tog hensyn til 

dygtighed eller tapperhed og derfor skaffede sig soldater af de usleste folk, medens man lod de andre betale penge. — 

Aciminkum: i nærheden af det nuværende Petervardein.  

Note 109. Gladiatorer: kaldte romerne sådanne fægtere, som til folkets underholdning kæmpede med hinanden indbyrdes 

eller med vilde dyr. Ved fornemme folks begravelse blev der givet gladiator kampe, hvortil man lejede de nødvendige folk af 

en af dem, der stod i spidsen for en skare gladiatorer, som han oplærte, underholdt og lignende mod at kunne leje dem ud 

ved given lejlighed 

Note 110. Bestemt sted: forvisningen var tre slags: enten blev man forbudt at komme ind i et bestemt land, eller man fik sig 

sin bopæl anvist på et bestemt sted, eller også blev man forvist til en ensom ø. - Ofret: til guden Besa. 

Note 111. Klarus: en by i Jonien, hvor Appollo havde et orakel. — Dodona: by i Epirus, hvor der i en egelund stod et tempel 

for Zeus med et gammelt navnkundigt orakel. 

Note 112. De store postvogne: bragte soldaterne, når de hurtig skulle flyttes fra en egn til en anden. Det var rummelige, 

stærke vogne, der kunne bære en vægt på mellem 7 og 800 kilogram. 

Note 113. Paladsets dekurioner: i kejserens slot var der 30 mænd, som havde det hverv at holde vagt foran kejserens 

værelser, når der blev forhandlet om vigtige sager, og sørge for, at alt var stille: i spidsen for dem stod tre mænd, der 

kaldtes dekurioner, og som i det hele havde at sørge for rolighed i slottet. 

Note 114. Aktuarier: embedsmænd, som modtog levnedsmidlerne til hæren af dem, som leverede dem, uddelte dem blandt 

soldaterne og førte regnskab over dem. 

Note 115. Stormbuk: inde i et slags skur blev anbragt en stærk bjælke, der ved to tove hang fast i mønningsbjælken og 

kunne bevæges frem og tilbage; fortil var den beslået med jern i form af et vædderhoved. Denne maskine blev bragt så nær 

hen til muren, at den svævende bjælke kunne stødes mod denne.  

Note 116. Temis: oprindelig den, der styrer naturens love og orden, senere retfærdighedens gudinde. - Sibyller: 

gudbegejstrede spåkvinder, om hvem der gik forskellige og tildels meget afvigende sagn. 

Note 117. Epianiefesten: holdtes den 6te januar; man mindedes på den Herrens dåb, åbenbaringen af hans kald til frelser 

også for hedningerne og hans første jærtegn.  

Note 118. Akvitanien: Frankrig, synes her at være skrivefejl enten for Spanien eller Sikaninn (Sicilien). - Lilybæum: Siciliens 

vestlige spids, nu Capo di Bono. - Pakynum: Siciliens nordlige spids, nu Capo Passano. 

Note 119. Kapesana: i Syrien. - Guomarius.: han kaldes tidligere Gumoharius. - Kvæstoren: havde med affattelsen af de 

kejserlige love at gøre og var tillige medlem af statsrådet. 



Note 120. Municipalbyerne: valgte sin egen øvrighed og havde sit eget råd og folkeforsamling, altså i det hele kommunal 

selvstyrelse.  

Note 121. Kugle: rigsæblet, som man også finder det på de senere romerske kejseres billedstøtter og mynter. - Menander: 

levede i Atenen lige efter Aleksander den Stores tid. 

Note 122. Termaksimus («den tregang store»): et tilnavn til den ægyptiske Hermes. Her menes en forfatter, som 

sandsynligvis i det andet århundrede e. Kr. under dette navn optrådte med en række filosofiske skrifter. - Apolionius fra 

Tyana (i Kappadokien): fra det første århundrede e. Kr.. Han vandt, stor navnkundighed ved sine formentlige jærtegn og 

blev gerne af hedningerne stillet op mod Kristus. - Plotinus: en hedensk filosof fra det tredje århundrede e. Kr. 

Note 123. Den femte oktober: år 361. - 40 år: rigtigere havde været, at han var 45 år gammel og havde regeret i 25 år. - 

tilråb: efter gammel skik, for at erfare, om der endnu var rest af liv. 

Note 124. Clarissimus: kejserdømmet havde fem ærestitler, hvoriblandt clarissimus («herlig») og perfectissimus 

(«fuldkommen», flertal-mi) var den tredje og fjerde i rækken. 

Note 125. Markus: Aurelius, kejser fra 161-180 e. Kr. - Tullius: Cicero. - Kamillus og Manlius: se Plutarks Kamillus. 

Note 126. Triptolemus: havde etter sagnet fået af gudinden Demeter en vogn forspændt med drager, hvormed han foer 

omkring og udstrøede korn over jorden; han lagde på denne måde grunden til agerdyrkningen. - Heraklea Perintus i Trakien.  

Note 127. Ung mand: Julian var da 31 år gammel. - Kalsedon: i Bitynien lige over for Konstantinopel. - Jovianerne og 

herkulianerne var to legioner, der var opkaldt efter kejser Diokletian, som havde tilnavnet Jovius (tillægsordet til Jupiter) og 

hans søn Herkulius. 

Note 128. Markus: Aurelius var kejser fra 161-180 e. kr.. Under ham begyndte Romerrigets kampe mod de indvandrende 

germanere, især markomannerne i det nuværende Bøhmen. 

Note 129. Beskytter: kaldtes de indflydelsesrige mænd ved hoffet, de, der tog sig af ringere folks ansøgninger. - Trælle: ved 

embedstiltrædelse frigav sædvanligvis konsulerne nogle trælle for folkets øjne. 

Note 130. Diverne: fra øen Deu i mundingen af Indus. - Serendiverne: fra Ceylon. - Faris: nu Rioni, i Kaukasien. - Det Pontiske 

Hav: det Sorte Hav. 

Note 131. De mediske (dvs. persiske) skibe: Kserkses gennemgravede på sit togt Atos (Monte Santo). - Kafarevs: nu Cabo 

d’oro på Evbøa eller, som nygrækerne udtaler dette navn, Evvia. - Nauplius: antændte, for at hævne sin søns død, på dette 

forbjerg en varde, som forførte den græske flåde, da den kom tilbage fra Troja, til at sejle ind på skærene. - Til højre: imod 

syd, til venstre: imod nord. - Sporaderne dvs. de adspredte, Kykladerne de, som ligger i en kreds. - Guder: Apollo og Artemis. 

- Den smintiske: kaldtes Apollo på Tenedos og flere nærliggende steder, fordi han efter sagnet havde ødelagt en mængde 

mus i disse egne. - Abdera: ligger 15-16 mil vest for indløbet til bugten Melas og ikke som af Ammian angivet. Langt 

nærmere ved indløbet ligger derimod Maronea, Ænus og Hebrus’s udløb. - Protagoras: en sofist på Sokrates’s tid, lærling af 

filosofen Demokrit. - Diomedes: fodrede efter sagnet sine heste med menneskekød, men blev af Herakles kastet for disse 

sine egne heste. - Hebrus: Maritsa. - Maronea: Marogna. - Ænus: Eno. 

Note 132. Ausonien: Italien. - Pontus: det Sorte Hav. - Hellespontus: er ellers Dardanellerstrædet. - Rodope: bjerg i Trakien. - 

Kynossema: »hundens gravmæle», er opkaldt efter Trojas dronning Hekuba, der efter byens indtagelse efter sagnet blev til 

en hund. - Kallipolis: Gallipoli. - Dardanus: den by, hvoraf navnet «Dardanellerstrædet» er opstået. - Abydus: nu Avido. - 

Jasion: en søn af Zeus og broder til Dardanos, blev elsket af Demeter, som ved ham fik sønnen Plutos. - Propontis: 

Marmorasøen. - På østsiden: fejltagelse for sydsiden. - Den store moder: Kybele, gudernes moder. - Cius: by i Bitynien; forbi 



den flød floden Hyla. - Nikomedia: hovedstaden i Bitynien. - Kerronesus: den langstrakte halvø i Trakien mellem det Trakiske 

Hav og Dardanellerstrædet. - Anaksagoras: navnkundig filosof i det femte årh. f. Kr. 

Note 133. Stadier: 40 stadier udgjorde en geografisk mil. - Eratostenes: forstander for den store bogsamling i Aleksandria, 

levede i sidste halvdel af det tredje årh. f. Kr. - Hekatæus: historieskriver omkring 500 f. Kr. - Ptolemæus: en lærd i det andet 

århundrede e. Kr. - En spændt bue: betyder en, hvor strengen ikke, som det i almindelighed var tilfældet, når buen ikke 

brugtes, blot hang løs ved det ene horn, men også var fastgjort ved det andet. Andre geografer fra oldtiden bruger samme 

billede, men sætter så rigtignok buens anden ende i Sortehavets sydøstlige hjørne ved Kalkis og kommer derved 

virkeligheden en del nærmere. - Det østlige verdenshav: Ammian er her uklar over verdenshjørnerne, idet det Assovske Hav 

jo ligger nordligst ved det Sorte Hav. 

Note 134. Mæotis: det Assovske Hav. - Kodrus: da der var spået, at den part skulle sejre, hvis konge faldt, gik Kodrus 

forklædt ud i fjendens lejr, yppede klammeri der og blev dræbt. - Det trakiske Bosporus: strædet ved Konstantinopel, det 

kimmeriske Bosporus: strædet ved Jenikale. Bosporus «kovejen« - Inakus’s datter: lo blev elsket af Zeus, men forvandlet til 

en ko af den skinsyge Here og drevet ud pa vild flugt af en brems, denne plagede hende med. - Amykus: en konge, der tvang 

alle fremmede til at kæmpe med ham i nævekamp; han udfordrede også Polluks, da denne som deltager i Argonautertogtet 

kom til ham, men blev dræbt. - Harpylerne: uhyrer i fugleskikkelse, der røvede maden fra Finevs; de blev dræbte af 

argonauterne Zetes og Kalais. Finevs var konge i Trakien, men var drevet ud af landet og måtte leve i armod, fordi han 

havde forrådt Jupiters hemmelighed. - Pontus og Paflagonien: er her nævnte i omvendt orden, idet Paflagonien  støder 

nærmest op til Bitynien og Pontus ligger østen for Paflagonien byerne selv ligger fra vest til øst i følgende orden: Heraklea, 

Tios (eller Tium), Amastris, Sinope, Amisus, Polemonium, Cerasius, Trapesus og Pityus; men det sidste ligger rigtignok 

midtvejs oppe på østsiden af Sortehavet i Kolkis. - Frugt: kirsebærret. 

Note 135. Den akerusiske hule ved Heraklea i Bitynien; herfra fortalte sagnet, at nedgangen var til underverdenen. - 

Mykopontion dvs. fjeldkløften ved søen. - Akeron: i Bitynien. - Akone: i nærheden af den Akerusiske Hule. - Alle disse: disse 

floder nævnes ikke i nogen efter deres beliggenhed bestemt følge. Det er underligt, at Ammian forbigår så stor en flod som 

Halys på grænsen af Paflagonien og Pontus. - Amazonernes: angreb på atenienserne sættes til Tesevs’s tid. De omtales i det 

hele som et eventyrligt folk ved grænserne for den til hver tid kendte verden. - Karambis: i Paflagonien omtrent 13 

geografiske mil vest for Parteniusfloden. - 

Note 136. Kriumetopon: sydspidsen af Krim. Bredden af Sortehavet skulle altså være 62,5 geografisk mil; afstanden er 

imidlertid omtrent 35 mil. - Taurika: Krim. - Snor: dette billede stemmer langt fra ikke med virkeligheden. Dels ligger Halys 

og Karambis et godt stykke fra hinanden, dels er kysten mellem disse to steder på den ene side og Kriumetopon på den 

anden meget langt fra at være en snorret linje. - Dahernes: land sættes af geograferne i Kappadokien syd for Paflagonien, 

men sagen er tvivlsom. De andre i det nærmest følgende nævnte folkeslag havde bolig langs kysten af Pontus indtil 

henimod Fasisfloden, hvis udløb ligger i den østligste del af Sortehavet. - Kallikorus: i Paflagonien. - Liber: guden Bakkus. - 

Kamariterne er næppe noget eget folk, men synes snarest at have omfattet flere folk, der drev sørøveri på små fartøjer 

(cameræ). 

Note 137. Dioskurias: nord for Fasis. - Heniokerne: endnu et godt stykke længere borte mod det kimmeriske Bosporus. - 

Pantikapæum: Kersch. - Hypanis: Kuban. - Tanais: Don. - Ra: Volga. - Urt: rabarber. 

Note 138. Koraks: på den østlige side af Sortehavet ved Kolkis. Hvad der menes med de fire ovenfor nævnte floder, vides 

ikke. - Højre: østlige. - iaksamaterne osv. sættes af geograferne på forskellige steder over hele det nuværende Rusland 

mellem Sortehavet og den Finske bugt. - Adamas: er et ord, der især bruges af digterne til betegnelse af det hårdeste jern, 

stål; om der her menes en meget hård jernmalm, er uvist. 

Note 139. Det gæstmilde Pontus: Pontos evxeinos, som var grækernes navn på Sortehavet. - Taurika dvs. Kerronesus 

Taurika, Krim. - Levce: sættes af en anden oldtidsgeograf, Pomponius Mela, i mundingen af Dnjepr. - Senere: de findes 



imidlertid ikke omtalte. - Evpatoria: nu Inkjermann. - Theodosia: Kaffa. - Buen: som ovenfor omtalt, har Ammian misforstået 

andre oldtidsforfatteres sammenligning mellem Sortehavet og en spændt bue eller en halvmåne. 

Note 140. Landmasse: Sauromaternes lande. - De rifæiske bjerge: er vel Uralbjergets vestlige skråninger - Arimfæerne: om 

disse og de derefter nævnte folkestammer gælder det samme, som ovenfor blev bemærket om iaksamaterne osv. . Ammian 

bevæger sig her på steder, han kun kender af andre geografers beskrivelse, navnlig Ptolemæus og Pomponius Mela. 

Floderne Kronius og Visula antages at være Pregel og Vejksel. - Bugten ved Karcine: skærer sig fra vest ind mellem Krim og 

fastlandet. - Trivia: Diana. - Borystenes: Dnjepr. - Byen Borystenes: Oksakov, eller efter andre en by nogle mile fra denne. - 

Kefalonesus: usikker beliggenhed. - Sinderne: sættes af andre geografer på østsiden af det Assovske Hav. Hvad Ammian 

sigter til ”ved den skæbne der ramte deres herrer i Asien”, er ikke klart. Andensteds fortælles, at de skytiske mænd engang 

blev 8 år borte på et togt i Asien, deres efterladte hustruer antog dem da for døde og giftede sig med deres trælle. Da 

skyterne nu kom hjem, kunne de ikke besejre disse ved våben, men ved at bruge svøber og stokke drev de dem på flugt. 

Men dette trællefolk kaldes ikke sinder. - Den tessaliske høvding: Akillevs var konge over myrmidonerne i Tessalien. - Tyros: 

kaldes ellers som floden Tyras; at den er en fønikisk nybygd, er der ingen hjemmel for. - Tyras: Dnjestr. - Pevce: i Donaus 

munding. - Histros: Tomi, Odissos (altså ikke Odessa), Ankialos og Apollonia, i denne orden fra nord til syd langs vest kysten 

af Sortehavet fra Donau-mundingen indtil lidt syd for Balkanbjergenes østende. Apollonia: nu Sizeboli (Sozopolis). -  

Danubius: Donau. - Rauraki: i nærheden af Basel. - Rætien: Tyrol og en del af Lombardiet. - Vort hav: Middelhavet. 

Note 141. Libyssa: i Bitynien. - Den evige stad: Rom. - Evsebius: en anden end den bekendte historieskriver.- Gallogræcia: 

Galatien. - Den store moder: gudinden Kybele. - Sibylla: hvis spådomsbøger opbevaredes i Rom, var efter sagnet fra Kumæ i 

Kampanien. - Dardanien: Troas, kaldt således ofrer den første konge Dardanos, Ilus’s fader. 

Note 142. Teopompos: en historieskriver fra det 4de århundrede f. Kr. - Ankyra: nu Angora. - Kurierne: byrådene. At være 

medlem af disse var forbundet med mange besværligheder; derfor måtte man ofte presse folk til at være med. - Kassius: en 

romersk dommer, Lykurgus en atenæisk, begge navnkundige for sin strenghed. 

Note 143. Klippe: de kristne holdt det for urigtigt at bære langt hår. Måske ville han i forvejen sørge for det nødvendige 

kirkepersonale til sin bygning og gav derfor drengene mod deres forældres eller deres egen vilje tonsuren, som allerede da 

var ikke ualmindelig, for at betegne dem forud som dem, der skulle tage del i kirketjenesten. 

Note 144. Pygmæerne: et dværgfolk, der engang angreb Herakles, medens han sov; men denne pakkede dem alle som én 

sammen i sin løvehud. - Lindus: by på Rhodos. - Tiodamas: Herakles tog engang en af dennes okser til frokost; Tiodamas gik 

da op på en høj, hvorfra han udskældte Herakles, uden at imidlertid denne brød sig noget om det. - Hvide fugle: synes at 

have været betragtede som særlig tjenlige til godt varsel; Julian skal ofte have skåret sådanne op med egen hånd. - 

Mæskede sig: ved offermåltiderne. 

Note 145. Den kastaliske kilde: nær ved forstaden Dafne ved Antiokia. - Lig: Gallus havde som Cæsar begravet nogle 

martyrers ben ved kilden for at rense den fra hedensk overtro. - Delos: var blevet renset to gange, først af Pisistratos 

(Herodot) og siden fuldstændigere i det sjette år af den peloponnesiske krig (se Thukyd og Diodor). - Den dafnæiske: såkaldt 

efter Antiokias forstad Dafne. 

Note 146. Den olympiske: i byen Olympia i Elis stod en navnkundig Zeusstatue af Fidias. - Den himmelske gudinde: Afrodite. 

-Nikæa: i Lilleasien. 

Note 147. Germanikus: kejser Tiberius’s brodersøn. - Ægypten: er her sat som omfattende langt mere end Nildalen. 

Forøvrigt er alle verdenshjørnerne helt forvirrede. - Syd: i virkeligheden mod vest. - De større Syrter: bugten ved Sidra. - 

Fykus og Borion: forbjerge i Kyrenaika. - Garamanterne: et bjergfolk på sydgrænsen af det nuværende Tripolis. - Elefantine: 

ved Katarakterne, ligger pa sydgrænsen; der boede også Kataduperne. 



Note 148. Meroe: endnu langt sydligere. - Det Røde Hav og saracenerne (mellem Palæstina og Ægypten) udgjorde 

østgrænsen, hvortil hører, hvad Ammian sætter som nordgrænsen. Ammian’s vestgrænse er i virkeligheden nordgrænsen. 

Ubekendtskabet med kompasset og mangelen på landkort gør slige fejl hos de gamle forklarlige for os. - Asien: Lilleasien. - 

Det issiakiske hav: fra Syrien forbi Kypros til Ægypten. - Hundedagsvindene (elesierne): periodiske nord- eller nordvestvinde, 

som kun blæste i hundedagene. 

Note 149. Juba: blev af Cæsar ført i triumf til Rom, men senere holdt højt i ære af Augustus. - Det gamle Afrika, muligvis 

Kartago, havde en ikke liden litteratur. - Mauritanien: det vestligste landskab på nordkysten af Afrika. - Aterne: det samme 

fortælles hos Cicero, men folket er ellers ukendt. 

Note 150. Syv: navnene på disse er forskellige hos de forskellige forfattere; almindeligvis regnes den pelusiske for den 

østligste, medens den vestligste kaldes den kanopiske. - Det trekantede bogstav: det græske bogstav delta. 

Note 151. Ædilerne: skulle bl. a. på egen bekostning sørge for de offentlige lege. - Skaurus: blev anklaget for som 

landshøvding at have udsuget Sardinien, men forsvaret af Cicero og frikendt. Denne fornemme æt: Skaurus hørte til de 

adelige og ansete Æmilier. - Blemmyerne: i Ætiopien. 

Note 152. Hierografisk skrift: ellers hieroglyfer. Teksten er forvansket og mangelfuld. - Syene: nu Assuan, ved Nilen i 

nærheden af Elefantine og Katarakterne. - Antiskiere: af anti, imod, og skia, skygge. - Det egentlige Ægypten: Delta og 

landstræningen vest for dette; Libyen vest for Ægypten, Pentapolis omtrent = Kyrenaika, vest for Libyen, begge langs kysten, 

Augustamnika: vest for Ægypten, Tebais: det sydlige af Ægypten i videre forstand. Det tørre Libyen: mellem Pentapolis og 

Nillandet. - Koptos: Keft. - Antinou (polis): Ensene. 

Note 153. Teben: ruinerne ved Luksov. - Pelusium: ødelagdes i korstogenes tid. - Kassium: Katieh. - Ostrakine: Straki. - 

Rinokorura: El-Artsck. - Kyrene: i Barka (Pentapolis). - Ptolemais: Tolometa. - Tevkira: Teukera. - Darnis: Derne. - Berenike: 

Bernik. - Parætonion: al Baretoun, ved middelhavet. -Kærekla og Neapolis: regnes af andre geografer til Kyrenaika. - 

Municipier: betyder i kejsertiden kun romerske provinsbyer. - Atribig; Atrib. - Oksyrunkus: Behnese.- Tmuis: Tmaje.- Memfis; 

Menf. 

Note 154. Det Parteniske Hav: udenfor Syrien, det Libyske Hav udenfor Ægypten. - Heptastadium: betyder syv stadier. – 

Protevs: Homers Odysse. - Tusind skridt: var en romersk mil, fem sådanne en geografisk. 

Note 155. Ptolemæus: Ammian tager her fejl. Denne Ptolemæus er den samme som den kort for nævnte Apion, hvis fulde 

navn var Ptolemæus Apion, en uægte søn af kong Ptolemæus Fyskon. 

Note 156. Dioklotian: kejser fra 284-305. Hans medkejser Maksimianus havde imidlertid senere end Diokletian haft en 

undersåt som medkonsul. - Aristobulus: ses af dette sted at have været Diokleians medkonsul. Ellers vides intet om ham. 

Note 157. De offentlige indskrifter: på mønterne og kejserstatuerne stod der: Julianus, Pius Felix Augustus, dvs. Julianus den 

Fromme, lykkelige kejser. Mængden i Antiokia, der hadede Julian, læste dette i forandret orden: Felix Julianus Augustus: de 

mente, at som Feliks og Julianus var døde, så burde Augustus, kejseren, snart følge efter. - Genius: Romerfolkets skytsgud. I 

dette tempel skulle kejseren ofre ved tiltrædelsen af sit konsulat sammen med Sallustius. 

Note 158. Hierapolis: vest for Evfrat, knap 20 mil nordvest for Antiokia, i Kommagene, den nordlige del af Syrien ved Evfrats 

øvre løb. 

Note 159. De kumanske bøger: dvs. de sibyllinske, såkaldte, fordi Sibylla efter sagnet var fra byen Kumæ. De opbevaredes i 

fodstykket til Apollons billedstøtte. - Korduena og Moksoena: bjergegne Armenien. 

Note 160. Kallinikum: tidligere Niceforium ved Beliasflodens udløb i Evfrat. - Gudernes moder: Kybele. - Almon: falder i 

Tiberen et lidet stykke nedenfor Rom. 



Note 161. Kserkses: ligheden består i, at Kserkses's flåde omtrent var lige så stor som Julians. - Skildring: denne skildring er i 

sig selv uklar, måske alene med undtagelse af stormbukken, så forfatteres, omtale af disse maskiner for os væsentlig kun 

har betydning ved at gøre os kendt med virkningerne af dem. - Ballisten: skildringen passer nok ellers bedst på den såkaldte 

katapult, men dette navn var, på denne tid ikke mere i brug. 

Note 162. Mimisk skuespiller: (mimus dvs. efterligner) kaldtes skuespillerne i de såkaldte mimer, der fremstillede 

almindelige menneskelige sæder, skikke og lidenskaber uden nogen egentlig bestemt, ordnet handling. Der spilledes kun 

med gebærder, ikke med ord. - Mareades: måske en fejltagelse for Kyriades, som Perserkongen Sapor havde sat over 

Østerlandene som modkejser mod Valerianus (253-269); thi hvad Ammian her fortæller som foregået under Gallienus, 

Valorians søn, henføres af andre til Valerians regeringstid. 

Note 163. Sallustius: prætorisk præfekt over Østerlandene. - Zaitha: i Mesopotamien ved Evfrat, omtrent 4 mil nedenfor 

Circesium. - Goranus; blev år 244 myrdet af sin prætorisko præfekt på et togt mod Persien. 

Note 164. I dunkle ord: dvs. at de skulle forsvare sig med træmure. - Æaciden: kong Pyrrus. Cicero vil forøvrigt vide, at dette 

orakelsvar er opfundet af den romerske historieskriver Ennius. 

Note 165. Lukullus: var hærfører i den første krig mod Mitridates, Pompejus i den tredje. - Massageterno og alanerne var 

egentlig forskellige folk, mon romerne blandede dem sammen. - Verus: kejser sammen med Markus Aurelius. - Severus: 

kejser fra 193-211. Resaina: by i Mesopotamien. 

Note 166. Kurtierne: på torvet i Rom var der ved et jordskælv opstået et svælg, som man trods alle anstrengelser ikke kunne 

få fyldt. Oraklet bød, at et menneske frivillig måtte styrte sig i det for at forsone gudernes vrede og den unge Markus Kurtius 

kastede sig da ned i det. - Mucierne: der sigtes til Mucius Skævola, som ville dræbe kong Porsenna. - Decierne: fader og søn, 

styrtede sig ind fjendernes rækker for at opflamme deres soldaters mod og fandt døden. Måske sigtes tillige til kejser 

Decius, som faldt i et slag mod perserne. - Betvinger: Seipio den Yngre, som også indtog Numantia i Spanien. 

Note 167. Forskellige navne: først kaldtes det Medien, dernæst efter Kyros’s tid dels Persien, dels Medien, senere Partien, 

efter at det var blevet erobret af Arsaces, endelig igen Persien, da det i året 225 f. kr. var faldet i hænderne på Artakserkses, 

stifteren af det sassanidiske kongehus. - Nikator: den sejrrige. Ammian tager for øvrigt her fejl. Det var Selevkos Kallinikos, 

den fjerde konge i Syrien efter S. Nikator, som Arsaces overvandt. 

Note 168. Testamente: nogle forfattere (f. eks. forfatteren af første Makkabæerbog) fortæller, at Aleksander ved 

testamente fordelte de forskellige provinser af sit rige blandt sine generaler. Andre forfattere benægter imidlertid dette 

bestemt. - Harmozon: nu Gomrom, på østsiden af strædet ved Ormus. - Karmanien: Farsistan og Laristan. - Maces: kaldes 

ellers Maceta; rimeligvis er her en afskriverfejl. - Havflade: den Persiske Bugt, altså indenfor strædet ved Ormus. - Teredon; 

ruiner i nærheden af Balzora, altså ved sammenløbet af Evfrat og Tigris, ovenfor deltaet. - Rund form: et blik på kortet viser, 

at Ammians forestilling om den persiske havbugts form er urigtig. 

Note 169. Kantikus og Kalites: begge navne er vistnok forvanskede af afskriveren. - Kaspiske porte: et bjergpas syd for det 

Kaspiske Hav, nu Chawar mellem bjergkæderne Harka-Koh og Siah-Koh. - Nifates; bjerg i Armenien. - Albanerne: mellem Kur 

og Kaukasus. - Det Røde Hav: den nu såkaldte Persiske Bugt, som er en del af det Indiske Hav og ligger syd for Persien, 

medens Mesopotamien ligger vest derfor. 

Note 170. Den asbamæiske: opkaldt efter den asbamæiske kilde i nærheden af Tyana. - Adiabene: mellem Mesopotamien 

og Armenien. Efter Ammians mening skal Adiabene betyde uovergængelig ø: som ikke er til at gå over (forstavelsen at 

svarer nemlig på græsk til vort u). Den nyere sprogvidenskab kan imidlertid lige så lidt godkende den forklaring om ordets 

ophav, som Ammian tillægge de gamle, som den overhovedet kan billige de fleste af den slags udlægninger, der findes hos 

de gamle forfattere. Forøvrigt er vi ikke på det rene med, hvad det er for floder, Ammian kalder Diabas og Adiabas. - Store 



flod: Homer kalder Nilen Ægyptos. - Kommagene: den nordøstlige del af Syrien. - Hiberus: Ebro. - Den bætiske provins: den 

sydlige del af Spanien. - Bætis: Guadalquivir. 

Note 171. Ekbatana: nu Hamedan. - Arbela: nu Erbil. - Gaugamela: ligger nu i ruiner. - Apamia: måske Digbam. Andre skelner 

for øvrigt mellem Apamia og Mesene. - Teredon: nu i ruiner. - Apollonia: Schereban. - Vologessia: ikke langt fra Babylon. - 

Ktesifon: ved Tigris ligeoverfor Selevcia. - Vardanes: ubekændt. - Pakorus: omtrent på Markus Aurelius’s tid. Forøvrigt er 

navnet Ktesifon meget ældre end fra hans tid. 

Note 172. Den kongelige flod: egentlig en kanal, den samme som nævnes under navnet Narhamalka. - Susiana: nu Kusistan. 

- Oroates: nu Tab. - Haraks: var ingen flod, men en by. - Sandstrækning: vi kan ikke danne os nogen anskuelse om, hvilken 

forestilling forfatteren her har haft om forholdene. - Det hyrkanske: det Kaspiske Hav. 

Note 173. Zagrus: og de øvrige nævnte fjelde er arme af Taurus. — Makagisti: dette ord findes ingensteds hos Plato; det er 

måske forvansket. — Hystaspes: var ellers ikke konge. — Brakmanerne: de samme som andre kaldte de nøgne vismænd 

(Plutarks Alexander), Braminerne. 

Note 174. Gazaka: hovedstad i Atropatene. - Evropos eller Rages, lidt syd for det Kaspiske Hav, nu Rei. I nærheden ligger 

Heraklia og Arsacia. - Kyropolis: Skamakie. - Ekhatana: Hamadan. - Det jasoniske bjerg: Demavond. - Syromedion: den del af 

Medien, der støder op til Persis. - Amardus: nu Sefid-Rud. - Kambyses: nu Navaru (?). - Kyros: nu Schah-Kud (?). - Persepolis: 

endnu betydelige ruiner. 

Note 175. Ardea: skulle man tro var en forvanskning for Pasargada; det synes underligt, at forfatteren skulle have forbigået 

en så vigtig stad. - De lykkelige arabere: i det nuværende Yemen. Dette stykke om Arabien står ellers på en underlig plads 

her, da landet ikke egentlig hører med til Persien og heller ikke kan siges at støde op til Persis. 

Note 176. Organa: nu Ormuz. - Karmanien: Kirman, sydøst for Partien. - Karmana: Kirman. - Partospana: Terpez. - Havet: Det 

kaspiske. - Oksus: nu Amu, faldt i oldtiden gennem to arme ud i det Kaspiske Hav, men når nu ikke længere end til Aralsøen. 

Note 177. Abierne: et ukendt folk, som forfatteren vistnok kun nævner for at vise sin belæsthed i Homer. - Idabjerget: i 

Mysien. - Antiokia: anlagt af kong Antiokos, Selevkos’s søn. Nu Haru eller Merv. - Kyzikus: i Lilleasien ved Marmorasøen. I 

den Tredje Mitridatiske Krig blev den belejret af Mitridates, men undsat af Lukullus. 

Note 178. Baktra: nu Balek. - Sogdianerne: teksten er her mangelfuld. Har imidlertid forfatteren skrevet som her formodet, 

tager han fejl deri, at Sogdiana ligger ved foden af de sogdiske bjerge; dette er ialfald ikke tilfældet med mere end en liden 

del af det, da disse bjerge ligger midt i landet. - Areksates; må uden tvivl være Jaksartes (nu Sir) og Dymas det samme som 

Demos eller Dymos (nu Marginan). Men i så tilfælde tager forfatteren her fejl, da den Oksiske Sø intet har med Dymas at 

gøre. - Oksiske sø; Aralsøen. - Sakerne; i Sibirien, i guvernementet Orenburg. - Sererne; Kineserne.  

Note 179. Galaktofagerne: ordet betyder ”de som lever af mælk”. - Rymnus: nu Gasuri. - Jaksartes: nu Sir. - Økardes: nu 

Selenga, - Bautis: nu Hoangho. 

Note 180. Arias: nu Here. - Sø: findes ikke. - Sejladsen: dette ord viser klart nok, hvor meget forfatteren her er i vildrede; lige 

så den nedenfor omtalte sejlads. - Paropanisaderne: i det nuværende Kabulistan. - Drangiana: det nuværende Sedsehistan. - 

Arabiuslæsemåden beror på gætning - Araberne: her et folk i Indien. - Arakosia: nu Kandahar og den sydvestlige del af 

Kabul. - Gedrosia: nu Beludchistan. 

Note 181. Tribunal: en forhøjning af jord, træ eller lignende, hvorpå der holdtes ret, taltes til større forsamlinger m. m. - 

Malek: et østerlandsk ord for det samme, som grækerne kaldte fylark, stammehøvding. 



Note 182. Viste kejserne osv.: dette havde siden Domitians tider været tilfældet med alle de af hans efterfølgere, der var 

lige så feje som han. - Fabricierne: Gajus Fabricius gik som sendemand til kong Pyrros, der forsøgte at bestikke ham, men 

forgæves. Senere deltog han i kampen mod Pyrros. 

Note 183. Her er et større hul i teksten. Formodentlig har der været fortalt om den hærs skæbne, Julian havde efterladt på 

den anden side Tigris, og om den list, Perserkongen brugte mod ham, at sende til ham nogle mænd, der udgav sig for 

overløbere, lovede at vise ham vej og narrede ham til at brænde sin flåde. 

Note 184. Kronpengene: de penge, som provinserne måtte udrede ved en ny kejsers tiltrædelse. - Gældsfordringer: på 

resterende skatter. - Regeringer: dels skatkammerets embedsmænd, som plejede at tilegne sig kommunejorden til fordel 

for kejseren, dels kejserne selv, som Konstantin og Konstantius, der solgte eller bortgav de til templerne hørende 

grundejendomme. 

Note 185. I en af de tabte bøger. Denne Metrodorus kom, efter hvad en anden forfatter, Cedrenus, fortæller, på sin 

eventyrlige omflakken under Konstantin den Stores regering også til Indien, hvor han forstod at vinde braminernes 

fortrolighed, så han fik adgang til deres templer og helligdomme, men benyttede sig heraf til at tilegne sig perler og 

ædelstene: nogle sådanne fik han også af den indiske konge som gave til Konstantin. Efter sin tilbagekomst overrakte han 

kejseren disse i sit eget navn og fortalte desuden, at han havde sendt nogle værdifuldere over land, men at Perserkongen 

Sapor havde bemægtiget sig dem. Kejseren skrev til Sapor og forlangte dem i en truende tone tilbage, men fik intet svar; 

dette var den første anledning til fredsbruddet. Hvad Cedrenus fortæller om Konstantin, henfører altså Ammian til 

Konstantius, hvad der ikke gør hele denne besynderlige historie mere troværdig. 

Note 186. Fulvius: Flakkus erobrede Kapua 213 f. Kr. fra Hannibal. - Opimius: undertvang opstanden i Fregellæ, by i Latium, i 

året 125 f. Kr. - Albinus: kæmpede mod Jurgurtha. - Mancinus: kæmpede år 137 f. Kr. mod det oprørske Numantia i Spanien. 

Note 187. Pannoniere: altså Valentinians landsmænd. Pannonien var omtrent det nuværende Østrig og Steiermark. - 

Skuddag: ikke blot skuddagen, men hele skudåret anså romerne for ulykkebringende. - Meton: en stjernekyndig i Atenen 

ved midten af det 5te årh. f. Kr..- Evktemon: en ubekendt astronom. - Hipparkus: skaberen af  astronomiske videnskab, 

levede henimod 100 f. Kr. - Arkimedes: den navnkundige matematiker i Syrakus på den anden puniske krigs tid. 

Note 188. Oktavianus: egentlig Cæsar. August afhjalp kun nogle fejltagelser, som havde indsneget sig. - Mumlen: soldaterne 

havde formodentlig i det stille været misfornøjede og ville have to kejsere for ikke at blive udsatte for den samme forladte 

stilling som efter og Jovians død. 

Note 189. skal få: ved sin regeringstiltrædelse og siden hvert femte år gav kejserne hver soldat 5 guldstykker. Denne skik 

blev først afskaffet af Justinian. 

Note 190. Vognstyrer: ved de circensiske lege. Dette slags folk var særlig berygtede som giftblandere; især søgte de ved gift 

at gøre modstandernes heste udygtige til væddeløb. 

Note 191. Pertinaks blev myrdet i 193 af sin livvagt, prætorianerne, som derpå satte kronen til auktion. Den højstbydende 

var Didius Julianus. 

Note 192. Andriskus: udgav sig for en søn af makedonernes sidste kong Persovs og rejste et oprør mod romerne i året 149. 

Han antog navnet Filip (Psevdofilippus dvs. den falske Filip) og holdt sig over et år - Heliogabal: udgav sig for en søn af kejser 

Karakalla og blev udråbt til kejser år 218 under navnet Markus Aurelius Antoninus. - Emera: by i Syrien, hvor Heliogabal var 

solgudens præst. - Aleksander Severus: Heliogabals fætter, kejser efter ham fra 222 til 235. - Gordian: blev mod sin vilje 

udråbt til modkejser mod Maksimin i 237. Hans sønnesøn var den yngre Gordian, der tidligere er omtalt). 



Note 193. Helenopolis: i Bitynien, havde sit navn efter Konstantins moder. - Den sunonensiskosø: i nærheden af Nikomedia. 

- Gallus: i Frygien; formodentlig er det derfor en fejltagelse for Drako, en flod med mange bugtninger i Bitynien. - Lupicinus: 

høvedsmand for rytteriet i østerlandene fra Jovians tid. 

Note 194. Prokonsulen: havde i fristatens tid den øverste borgerlige og militære magt i en provins; August forandrede dette 

derhen, at kun de for fjender trygge provinser styredes af prokonsuler; de øvrige besatte han selv med militære styrere. 

Note 195. Sertorius: tilhænger af Marius, gjorde sig uafhængig i Spanien. Perpenna var hans næstkommanderende. - 

Lucilius: romersk digter, død 103 f. Kr. - Tuilius: Cicero. - Krassus: farfader til den bekendte romerske rigmand, triumviren 

Markus K., der faldt i en krig mod parterne i 53 f. Kr.  

Note 196. Falaris: tyran på Sicilien omkring 550 f. Kr., berygtet for sin grusomhed. - Valentiniauns’s dom: de var nemlig 

gallere. - Korronesus: det såkaldte skytiske K., Krim. - Selv freden osv.: man påstod, at loven havde været tilsidesat under 

urolighederne. 

Note 197. Erulerne og bataverne: hørte til de kejserlige hustropper og dannede én afdeling. 

Note 198. Det kornrige Tuskien dvs. det Etrurion i det nordlige, i modsætning til Etrurion omkring Rom. - Pistoria: Pistoja. - 

Den tredje time: Kl. 9. - Bager: det var bagerne pålagt at melde underslæb ned korn til den romerske bypræfekt; forbrydere 

i denne retning måtte bagerlauget holde under bevogtning. - Kornskuderne: de, som på det offentliges vegne indførte korn 

fra udlandet. - Afløst: som præfekt i Rom år 364. 

Note 199. Da goteme siden under Fritigern ville gå løs på Grækenland, kunne de ikke lade en så bestemt romerven som 

Atanarik blive tilbage i sin ryg og fordrev ham derfor. Atanarik blev venlig modtaget i Konstantinopel af kejser Teodosius, 

men døde samme måned, år 381, og blev kongelig begravet. 

Note 200. Voldhersker: Maksimus, som efter Gratians fald førte regeringen i fem år. Julian var prokonsul 371 og 372 og 

bypræfekt i Rom i 388. 

Note 201. Vikar: den prætoriske præfekts nærmeste underordnede. Kunne præfekten ikke magte hele sit distrikt, fik 

vikaren en del af det. - Diogmiter: af et græsk ord. som betyder at forfølge. Det var letbevæbnede soldater, som brugtes til 

at forøge fjenden. 

Note 202. Germanikopolis: hovedstaden i det uafhængige Isaurien. -  Mænianer: fremspringende afsatser på huse eller 

søjlegange, bestemte til at give fri udsigt over gaderne eller ind i den åbne Rendebane: altså omtrent vore altaner, balkoner. 

De havde sit navn efter en Mænius fra republikkens tid, der først indrettede sig en sådan ved torvet.  

Note 203. Nepotian: en søstersøn af Konstantin, opkastede sig til modkejser mod Magnentius i 850, men faldt i Rom. Siden 

den tid var der nu hengået 18 år. - Frygt: forfatteren mener, man kunne gøre ham samme bebrejdelse, når han skildrer 

sædernes fordærvelse i Rom, som atenæerne gjorde Frynikos, og drage ham til ansvar derfor. - Asien: Lilleasien, hvor de 

græske plantestæder havde gjort opstand mod Darios. 

Note 204. Busiris: konge i Ægypten, berygtet for sin grusomhed. - Antæus: jordens søn, som til sidst blev dræbt af Herakles, 

herskede i Libyen, hvor han tvang alle fremmede til at indlade sig i nævekamp med ham og dræbte dem. - Falaris, i sin 

hovedstad Agrigent havde han en kobbertyr, hvori hans ofre blev stegte levende. 

Note 205. Valentía: Britannien var delt i fire provinser; nu kom denne nye til som den femte. Den lå selvfølgelig nordligst. - 

Blandt hans osv.: teksten er her mangelfuld; oversættelsen er givet efter formodning. - Areanere: navnet forekommer ellers 

ikke; måske er de ensbetydende med statsagenter. 

Note 206. Bestemt: lignende forordninger havde allerede kejser Klaudius givet. - Den fjerde time: klokken ti om 

formiddagen. - Epimenides: i det 6te årh. f. Kr., havde efter sagnet i mange år sovet i en hule, men blev senere kaldt til 



hjælp af atenæerne, da deres by blev hjemsøgt af fjender og smitsomme sygdomme. Han rensede byen ved sonofre og 

indførte mange nyttige forbedringer. 

Note 207. Kleopatraer: Ægypten havde flere dronninger af dette navn. - Artemisia: dronning i Karien på Kserkses’s tid. - 

Zenobia: dronning i Palmyra i Syrien, blev slagen og fangen af kejser Aureliani  år 273. - Kysse: Plutark fortæller i sin 

levnedsskildring af Kato, at denne havde udstødt Manilius, som netop stod på nippet til at blive konsul, af senatet, fordi han 

ved lys dag havde kysset sin hustru i datterens nærværelse. 

Note 208. Juvenal: navnkundig satirisk digter fra den første kejsertid.- Marius Maksimus: skrev en af kendere lidet agtet 

kejserhistorie. - Sokrates: forfatteren synes her at sammenblande to fortællinger, at Sokrates på sine gamle dage lærte at 

spille på lyre, og at Solon som gammel mand ønskede at lære en af digterinden Sapfos digte, for at han, som han sagde, 

kunne lære det og så dø. - Stesikorus: lyrisk digter ved år 600 f. Kr. 

 

Note 209. Ledige: trællene strejfede gennem skoven, jog vildtet op og fældede det. - Avernersøen: i Kampanien (syd for 

Latium). - Puteoli: i Kampanien nærved Neapel. - Cimmerierne i det yderste Norden. - Silvanus’s bad: i Kampanien. - 

Mammæas sundhedskilde: i Bajæ i Kampanien. - Dusin: egentlig 11, til betegnelse af en stor overflødighed. 

Note 210. Slumpespillere . . . terningspil: her tales om to forskellige slags terningspil; i det første var der noget mere 

lejlighed til at bedrage end i det sidste. - Brødrene Kvintilius: beklædte alle deres embeder sammen og blev på kejser 

Kommodus’s bud henrettede sammen. - Porcius Kato: den Yngre, Cæsars samtidige. 

Note 211. Janus: en gammel italiensk gud, hvoraf der stod mange statuer i Rom. - Epona: hestenes og staldenes gudinde.- 

Håndheste: de to forreste heste i firspandet; de var ikke spændte for selve vognen. - Keglen: det mærke, som vognen skulle 

dreje rundt om. - Taurisk: der sigtes formodentlig til sagnet om, at taureme på Krim ofrede alle fremmede til Artemis. 

Note 212. Burgunderne: nedstammede, efter kvad man troede, fra romere, som under kejser Augusts krige med 

germanerne var blevet efterladte i Tyskland for at bevogte den befæstningslinje, han havde anlagt; senere havde de så 

blandet sig med germanerne. 

Note 213. Vikaren: stedfortræderen for den prætoriske præfekt over østerlandene, under hvem også Afrika hørte. - Øa: 

mellem Sabrata og Lptis. Efter disse tre byer havde provinsen sit navn; Tripolis betyder nemlig de tre byers land. - 

Overfæsterne: var ligesom ældilerne medlemmer af byrådet. De havde opsyn med hele provinsens religionsvæsen. 

Note 214. Peregrinus er fra det andet årh. e. K. Han fremstilles ellers af forfatteren Lukian som en gøgler, der fra først af slet 

ikke var alvorlig til sinds at bestige bålet, men blev tvungen til det ved de mange mennesker, som var strømmede sammen 

for at se på det. 

Note 215. Konsularisk: kaldtes man fra det øjeblik, man tiltrådte et konsulat, og beholdt så dette navn hele sit liv. - 

Sirenerne: Homers Odyssé  

Note 216. Dolabella: var konsul sammen med Antonius og fik efter Cæsars død Lilleasien til provins. - Areopagiterne: om 

denne desto og højeste domstol i Atenen fortalte sagnet, at for den havde guden Ares indstævnet Posejdons søn 

Halirrotios, der havde dræbt hans søn.  

Note 217. Pædagogianerne: adelige drenge, der gjorde tjeneste ved hofferne som pager. - Spartanske hunde: brugtes 

meget til, jagt; de var meget bidske. - Lod han osv.: teksten er mangelfuld; de indklamrede ord er satte til efter formodning. 

Note 218. Makrianus: Alamannernes konge. - Domattiakiske kilder: formodentlig Wiesbaden. - Husdrabanter: hvis 

oversættelsen er rigtig, må der menes germanere, som stod i romersk tjeneste og købte fanger blandt deres landsmænd til 

brug ved hoffet. Måske dog ordet hellere betyder handelsmænd. - Som imidlertid: teksten er usikker. 



Note 219. Domitius Korbulo blev ligesom Lusius henrettet af falsk mistanke; det er vel derfor, de nævnes, da Teodosius 

siden også fik samme skæbne. - Frygt: Teodosius anede vel, at Romanus var skyld i den hele opstand. 

Note 220. Præstekrone: fortælles der at overpræsten Rusticianus blev dræbt ved et indfald af barbarerne; det var rimeligvis 

hans krone, som nu blev tilbagegivet. Også Tertullian omtaler, at provinsernes overpræster bar gylden krone som 

mærkelsestegn. - Mazikerne: måske de samme som gætulerne, der boede øst for det cæsariensiske Mauritanien. 

Note 221. Cæsarea: var blevet erobret og plyndret af Firmus. Sit navn havde byen fået til ære for Cæsar Augustus. Før hed 

byen Jol. - Sugabarris: ligger ligesom Tigaviæ i det cæsariensiskc Mauritanien. 

Note 222.Høvedsmand: denne titel havde han vel fået af kejseren. - Kurio: var landshøvding i Trakien år 70 f. Kr. - Den 

lernæiske slange: den, Herakles kæmpede mod, og hvis hoveder voksede ud igen, hvergang de blev afhugne. 

Note 223. embedsvogne: sådanne stod til landshøvdingemes, præfekternes og andre høje øvrighedspersoners rådighed, når 

de var på rejse. - 26 mil: omtrent 1,25 geografisk mil. 

Note 224. Supræ: forekommer ellers ikke; ordet er måske forvansket. - Det Evksinske Hav: Sortehavet, altså mellem vilde 

barbarer. - Fabricius: romernes bekendte sendemand til Pyrrus. - Sertorius: blev dræbt af sin næstbefalende Perponna i 72 f. 

Kr. - Demostenes: i sin tale mod Androtion, straks i begyndelsen. 

Note 225. Modestus: Han havde været ivrig tilhænger af Konstantius, men indsmigrede sig hos Julian ved at udgive sig for 

hedning. - Plato: i dialogen Gorgias. - Tisias: en af de ældste lærere i talekunst, lærer til den bekendte sofist Gorgias fra 

Leontini på Sicilien. - Tidsrum: man måtte kun være sagfører i to år. 

Note 226. Kallistratus: sin tids største græske taler, i første halvdel af det fjerde årh. f. Kr. - Oropus: ikke på Evbøa (måske er 

disse ord uægte), men på grænsen mellem Attika og Bøotien. Indbyggerne i Oropus havde underkastet sig atenæerne, men 

disse blev snart igen ved tebanernes hjælp fordrevne fra byen. Atenæerne indankede da sagen for en domstol, hvortil flere 

græske stater havde sendt meddomsmænd. Tebanerne nægtede imidlertid trods dommen at udlevere byen, hvorfor 

atenæerne ved Filip af Makedoniens hjælp satte sig i besiddelse af den. - Akademiet: en øvelsesplads i Atenen, hvor Platon 

lærte. - Hyperides: oprindelig lærling af Platon ligesom Demostenes, til hvis politiske retning han som taler sluttede sig. - 

Æskines: Demostenes's modstander, Filips ven. - Andokides: atenæisk taler omkring år 400. - Dinarkus: veltalenhedslærer i 

Atenen i slutningen af det fjerde århundrede, tilhænger af det makedoniske herredømme. - Antifon: på den Peloponnesiske 

Krigs tid, blev henrettet som tilhænger af fåmandsherredømmet. – Ramnus: i Attika. - Rutilius: konsul 105 f. Kr. - Galba: 

omkring 150 f. Kr. - Skaurus: konsul i 115, berømt som taler og retslærd, men af tvivlsom karakter. 

Note 227. Krassus: konsul i 95, censor i 92; han førte heldige krige i Gallien, men blev nægtet triumf. - Antonius: triumvirens 

bedstefader, konsul i 99, censor i 97, kæmpede mod sørøvere i Lilleasien. - Filippus: konsul i 91, tilhænger af Sulla. - 

Skævola: beklædte de fleste statsembeder sammen med Krassus, hvis fjende han imidlertid siden blev. Han var en 

udmærket retslærd og taler. 

Note 228. Trebatius: en navnkundig retslærd på Cæsars og Augusts tid. - Kaskellius: fra samme tid, ligesom også Alfenus. - 

Aurunerne: et gammelt folk i Latium. - Sikanerne: Sicilianerne, efter sagnet Italiens ur-indbyggere. - Evander: en gammel 

sagnkonge i Latium, søn af Merkur og retfærdighedens gudinde Teimis. 

Note 229. Grakkus havde bag sig en fløjtespiller, der skulle give ham den rigtige tone, når han hævede eller sænkede 

stemmen for meget.- Talen for Kluentius: af Cicero, for Ktesifon af Demostenes. - Antæus: jordens søn, hvem Herakles efter 

en voldsom brydekamp kvalte i sine arme. 

Note 230. Justina var Maguentius’s enke og Cerealis’s søster. Denne Valentinian må ikke forveksles med Valens’s søn af 

samme navn; han blev dræbt i året 892. 



Note 231. Markus Aurelius; hans krig mod markomanneme brød ud 164 f. Kr. - Og snart var osv.: teksten er forvansket og 

oversat efter formodning. - Skytiske folkeslag er egentlig gotiske, som blev slået af kejser Klaudius i 270. - Bosporus: strædet 

ved Konstantinopel. - Propontis: Marmorasøen. - Decius: fader og søn faldt i et slag mod goterne i 251. - Pamfylien: i 

Lilleasien blev hærget af goterne under Gallienus (259-268). - Mange øer: Kreta, Kypros, Rhodos m.fl. under Klaudius. - 

Tessalonika: i Makedonien under Valerian (253-259) og senere under Klaudius. - Kyzikus: ved Marmorasøen, Ankialos i 

Kilikien, Nikopolis ved Donau i nedre Møsien; alle tre byer belejredes under Klaudius. - Filippopolis: i Trakien, under kejser 

Decius. 

Note 232. Ærefuld død: efter enkelte beretninger ofrede han sig selv i kampen; den almindelige fortælling er dog, at han 

døde en naturlig død. - Hellespontus: som også ellers ofte egnen ved Dardanellerstrædet på den asiatiske side. - 

Fabriksarbejdere: i Adrianopel var en stor våbenfabrik. 

Note 233. Asien: Lilleasien. Både Homer og Cicero, som i 13de brev til Atticus, 16de bog, anfører dette sted af Homer, 

sætter bjerget til øen Kios. Et bjerg af samme navn lå imidlertid også ved byen Erytræum overfor Kios. 

Note 234. Kejser Leo den Store, der ingen sønner havde, overdrog ved sin død i året 474 regeringen til sin svigersøn Zeno. 

Men indbyggerne i Konstantinopel var misfornøjede dermed og valgte hans søn Leo, som imidlertid tog faderen til 

medstyrer og døde samme år. 

Note 235. Palma: rimeligvis et sted mellem Kuriet (senatsbygningen) og Torvet; efter andre en sal i kejserpaladset. - Ti-

årsfesten: læsemåden beror kun på gætning; er denne rigtig, må han have holdt festen 2 år før den skulle holdes. Eksempler 

på sådant findes der flere af. - Patricier: en sådan havde den tid rang over en prætorisk præfekt. 

Note 236. Evtarik: kongens svigersøn, gift med Amalasunta. - Af frygt: det vil sige for at være dem så meget nærmere, hvis 

det blev til uroligheder. - Engang osv.: teksten er vistnok forvansket; oversættelsen beror på gisning. - Det romerske folk: i 

modsætning til goterne. Lignende uroligheder må vel have indtruffet rundt om i Italien. 

Note 237. Mere info her: http://janchristensen.net/Kjetterne%20og%20kirken%20kap%203.pdf 

Note 238. Han nævner Serapeumstemplet i Aleksandria som endnu stående, men det ødelagdes juli 391. Han nævner Viktor 

som præfekt i Rom, et embede som denne beklædte i år 389. 

Webmaster 

Ord og Navneliste. 

Abannerne, et folk i Afrika,  

Abarne, by i Mesopotamien,. 

Abdera, filosoferne Protagoras’s og Demokritos’s fødeby,  

Abdigidus, tribun,. 

Abienus, senator,  

Abierne, et persisk folk, 

Ablabius , prætorisk præfekt,  

Aboras, flod i Mesopotamien,  

Abydos, by ved Hellespont,  

Abydum, by i Ægypten. 

Acilius Glabrio, den første romer, til hvis ære der blev 

rejst en støtte,  

Aciminkum, by i Pannonien,  

Acinkum, by i Pannonien,  

Adaces, persisk satrap, sendemand hos Konstantius,  

Adda, by i Mauritanien,. 

Addua, flod i Italien,. 

Adelfius, bypræfekt under Maguentius år 350,  

Ad Gradus, havbugt i Gallien (Gras),  
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Adiabas, flod i Assyrien,  

Adiabene, landskab i Assyrien,  

Adonis,  Adonisfesten, 

Adrastea, gengældelsens gudinde, 

Afrikanus den Ældre, dvs. Scipio,  

Afrikanus, landshøvding i det andet Pannonien,  

Afrikanus, sagfører,  

Agabana, fæstning i Persien,  

Agatyrseme, et folk ved den Mæotiske sø,  

Agenarikus, se Serapio.  

Agilimundus, Kvaderfyrste,  

Agilo, staldmester, senere tribun for skjoldbæreme og 

høvedsmand for fodfolket i stedet for Ursicinus, sendes til 

Akvileja, efter at have trukket sig tilbage i ro, bliver han 

igen kaldt frem af Prokopius, 

Aginatius, patricier, vikar i Rom, henrettes uskyldig af 

bypræfekten Maksiminus,  

Agrigentum, by på Sicilien,  

Agrippina se Kolonia, 

Ajadaltes, tribun,  

Ajaks, Ajaks’s grav,  

Akademia, stedet, hvor Platon lærte, 

Akaja, provins, 

Akajakalka, fæstning på en ø i Evfrat floden, 

Akeron, flod, som falder ud i det Sorte Hav,  

Akerusium, hule ved det Sorte Hav,  

Akillevs, Den tessaliske helt, hans fader Pelevs,  

Akone, havn ved det Sorte Hav,  

Akontier, en art slanger i Ægypten,  

Akontisma, et bjergpas i Makedonien,  

Aktus, hærfører,  

Akyron, en offentlig landgård i Bitynien, hvor Konstantin 

den Store døde,  

Akæer, som i den første trojanske krig blev drevet hen til 

egnene ved det Sorte Hav,  

Aksius, flod i Mesopotamien,  

Akvileja, by i det nuværende grevskab Görz tæt ved 

grænsen af Venetien, belejret og erobret af Julianus,  

Akvitanerne, et folk i Gallien,  

Akvitanien, provins i Gallien 

Alamannerne, et navn forfatteren bruger i flæng om 

germanerne, et forbund af tyske folkeslag mellem Donau, 

Main og Øvre Rhin, deres nederlag ved Argentoratum, de 

gør under Valentinianus indfald i Gallien og Rætien, men 

de overvindes af Jovianus, 

De alamanniske Lentienser, se Lentienserne  

Alanarne, se Halanerne 

Alarik, Vestgoternes konge,  

Alatevs, Goterhøvding,  

Alavivus, Goterhøvding,  

Albanerne, et asiatisk folk ved det Kaspiske Hav, de er 

med i persernes hær under Amidas belejring,  

Albinus, romersk hærfører mod Jugurta, 

Albinus, Silvanus’s ven, 

Aleksander fra Heliopolis, landshøvding i Syrien,  

Aleksander, romersk kejser, se forøvrigt Severus 

Aleksandria, by i Ægypten, dets fyrtårn, bogsamlinger, 

Serapistempel, videnskabelighed, indbyggernes 

tilbøjelighed til uroligheder,  

Aleksandria, by i Arakosia,  

Aleksandria, by i den persiske provins Ariana,  

Aleksandria, by i Karmanien,  

Aleksandria, by i provinsen Persis,  



Aleksandria, by i Sogdiana,  

Alemanerne, landet Alemannia senere kendt som 

Schwaben, https://da.wikipedia.org/wiki/Alemannere 

Alfenus, retslærd,  

Alfevs, flod i Arkadien,  

Alikodra, by i Baktrien,  

Aligildus, underhærfører, 

Alikvaka, goterkongens søn på Konstantin den Stores tid,  

Aliso, tribun,  

Almo, biflod til Tiberen, 

Alperne, tidligere kaldte de venetiske alper, de kottiske 

alper, de pøniniske alper, søalperne, forskellige 

indretninger til lettelse for de rejsende over Alperne, 

Alypius, vicelandshøvding i Britannien, der er en anden af 

samme navn, 

Amalabirga, Teoderiks søsterdatter, gift med 

Türingekongen Herminfrid,  

Amalafrigda, Teoderiks søster, gift med Vandalekongen 

Transimund,  

Amandus, Licinius’s hærfører,  

Amantius, offertyder,  

Amardus, flod i Medien,  

Amasonerne, fra Tanais til det Kaspiske Hav, 

Amastris, by ved det Sorte Hav,  

Ambiani, by i det andet Belgien (Amiens)  

Amfiaraus, navnkundig sandsiger, 

Amfilokius, forhenværende tribun,  

Amfisbæner, en art slanger i Ægypten,  

Amfiteatret i Rom (Colosseum),  

Amfitryo, Herkules’s fader, 

Amfitus, Kastor og Polluks’s kusk, 

Amicenserne, et sarmatisk folk, 

Amida, by i Mesopotamien, 

Aminias, digteren Æskylos’s broder, 

Amisos, by ved det Sorte Hav, 

Ammonius Sakkas, filosof, 

Ampelius, bypræfekt,  

Amudis, fæstning i Mesopotamien, 

Amykus, sagnkonge,  

Anaksagoras, filosof,  

Anaksarkus, Aleksander den Stores ledsager,  

Anastasia, Konstantin den Stores søster, efter hvem de 

Anastasianske Bade i Konstantinopel havde sit navn, 

Anastasius, østromersk kejser,  

Anatan, fæstning i Mesopotamien, 

Anatolius, prætorisk præfekt i Illyrikum, Julianus's 

hofmarskal, 

Anatolius, hofmarskal, falder i et slag mod perserne, 

Anatolius, hofkasserer,  

Andokides, græsk taler,  

Andriskus, kongsemne i Makedonien,  

Andronikus, digter på Ammians tid,  

Anepsia, Viktorinus’s hustru,  

Anicierne, en romersk adelsæt,  

Ankialos, by i Trakien, 

Ankorarius, et bjerg i Mauritanien,  

Ankyra, by i Galatien,  

Anniba, en bjergegn i Perserriget,  

Annibalianus, se Hannibalianus  

Annibierne, et folk i Perserriget, 

Antæus, en grusom tyran, Jordens søn,  

https://da.wikipedia.org/wiki/Alemannere


Antemusia, en egn i Mesopotamien,  

Antennakum, by i Germanien (Andernach),  

Antifon, græsk taler,  

Antigonus, konge,  

Antinou, by i Ægypten,  

Antiokia, by i den persiske provins Margiana,  

Antiokia, by i Syrien, oplyst om natten med lamper, 

engang erobret af perserne på kejser Gallienus’s tid, 

Konstantius tilbringer vinteren der, ligeså Valens, Julianus 

opholder sig der, og skriver sin bog »Skæggehaderen«,  

Antiokus, konge i Syrien,  

Antipolis, by i Gallien, (Antibes), 

Antoninus, kejser, (se også Markus) Antoninus Pius,  

Antoninus Heliogabalus, kejser, 

Antoninus, regnskabsfører hos landshøvdingen i 

Mesopotamien, senere livdrabant, overløber til perserne, 

Antonius, romersk taler,  

Antonius, var Oktavianus’s modstander, hans 

underhærfører Ventidius overvinder perserne,  

Antonius, tribun, 

Antropofageme, et folk i Skytien,  

Anzaba, flod i Mesopotamien,  

Apamia, by i Assyrien, også kaldt Mesene,  

Apamia, by i Partien, 

Apamia, by ved Propontis, 

Apamia, by i Syrien,  

Apaudulus, træl,  

Apion, den sidste konge i Libyen,  

Apis, den ægyptiske okse, 

Apodemius, statsagent, der bliver levende brændt, 

Apollinaris, den ældre landshøvding over Fønike, den 

yngre Gallus slotsopsynsmand, 

Apollo, Den dafnæiske, Den komeiske, hvis billedstøtte 

stod i templet på Palatium, Den palatinske, hvis tempel i 

Rom brænder på Julianus’s tid, 

Apollonia, by i Trakien,  

Apollonia, by i Assyrien, 

Apollonius fra Tyana, 

Apri, by i Trakien,  

Apronianus, bypræfekt i Rom,  

Aprunkulus, gallisk taler og offertyder, senere 

landshøvding i Gallia Narbonensis,  

Arabius, flod i Drangitana, 

Araharius, Kvaderfyrste,  

Araka, by i Susiana, 

Arakosia, provins i Persien,  

Arakotoskrene, sø i Arakosia,  

Araksates, flod i den persiske provins Sogdiana,  

Araksius, prætorisk præfekt under Prokopius,  

Arar, flod i Gallien (Saone), 

Arator, hærfører,  

Aratus, digter,  

Arbaka, by i Arakosia,  

Arbela, by i Adiabene,  

Arbitio, oprindelig simpel soldat, høvedsmand for 

rytteriet, konsul år 355,  

Arbor, et forvansket navn på en by i Gallien,  

Arboreus, en fornem mand under Konstantius, 

Ardea, by i provinsen Persis, 

Arelate, by i Gallien (Arles), 

Areopagiterne, i Atenen,  



Aros, krigsguden,  

Aretusa, nymfe,  

Aretusa, by i Trakien,  

Arevagni, Teoderik den Stores datter,  

Argæus, bjerg i Kappadokien,  

Argentaria, by i Alamannien,  

Argentoratum, by i Germanien (Strassburg), 

Argo, skib,  

Aria, provins i Persien, 

Ariadne, kejser Leos datter,  

Arianerne, et folk,  

Arianerne, en sekt, 

Ariarikus, goterkonge under Konstantin den Store,  

Arias, flod i Persien, 

Ariaspe, by i provinsen Drangitana,  

Arimasperne, persernes naboer, enøjede,  

Arimfæerne, et folk ved det Sorte Hav,  

Arinkeme, et folk ved Mæotiosøen, 

Arintevs, tribun, hærfører under Julianus, høvedsmand 

for rytteriet, høvedsmand for fodfolket, underhærfører,  

Aristarkus, aleksandrisk lærd,  

Aristides, den retfærdige,  

Aristobulus, konsul,  

Aristomenes, fra Leptis, 

Aristoteles, filosof,  

Aristænetus, landshøvding i Bitynien,  

Arkadius, flod, som falder i det Sorte Hav,  

Arkelaus, kong Mitridates’s hærfører,  

Arkimedes, matematiker,  

Armenien, provins, 

Armonius, bjerg,  

Arsaces, Armeniens konge, Konstantius’s forbundsfælle, 

Arsaces, den første Parterkonge,  

Arsaces, persernes sendemand til Valens,  

Arsaeia, by i Medien,  

Arsacideme, fredlyste i Persien,  

Arsiana, by i Susiana,  

Arsinoe, by i Ægypten, 

Artabannes, satrap i Armenien,  

Artakana, by i Partien,  

Artaksata, by i Armenien,  

Artakserkses den langhåndede, perserkonge,  

Artamis, flod i Baktrien, 

Artemisia, dronning i Karien, 

Artemius, vikar i Rom,  

Artemius, landshøvding i Ægypten,  

Artogorassa, by i Armenien, erobret af perserne, 

Arvenri, by i Akvitanien (Clermont), 

Arzanerne, landskab i Mesopotamien,  

Asbamæiske Jupiter, hans tempel i Kappadokien, 

Asbolius, fægtemester,  

Askanimia, bjerg bos sererne (kineserne), 

Askarierne, et slags hustropper, 

Asklepiades, filosof,  

Asklepiodotus, officer, 

Askra, by i Bøotien, 

Asmira, bjerg hos Sererne (kineserne),  

Asmirerne, indbyggerne ved Asmira, 



Asmurna, by i Hyrkanien, 

Aspabota, by i det persiske Skytien,  

Aspakarerne, et serisk folk, 

Aspakures, Hiberiens konge,  

Aspis, en slags slanger i Ægypten, 

Aspuna, by i Galatien,  

Assyria, Barbatios hustru, 

Assyrien, provins i Persien, på Ammians tid også kaldt 

Adiabene, 

Astakana, by i Baktrien, 

Astakus, by ved Propontis, senere Nikomedia, 

Attakotterne, et folk i Skotland, 

Atagurerne, et serisk folk, 

Atanarik, Goterhøvding, 

Atanasius, biskop i Aleksandria, 

Atanasius, kusk,  

Aterne, et folk ved Nilens vandfald, 

Atlanteerne, indbyggerne ved Atlasbjerget, 

Atlas, bjerg, 

Atos, bjerg i Makedonien,  

Atribis, by i Ægypten, 

Atyras, havn ved Propontis,  

Atropatene, egn i Persis, 

Attila, Hunnerkonge,  

Attuarierne, en del af Frankerne,  

Audia, fæstning i Mauritanien,  

Augoflada, Thoderik den Stores anden hustru,  

Augusta dvs. Lundinium, London,  

Augustamnika, provins i Ægypten,  

Augustudunum (eller -nus), by i Gallien (Autun),  

Augustulus, den sidste vestromerske kejser,  

Augustus, kejser, se Oktavianus 

Aulion, hule ved det Sorte Hav, 

Aurelianus, kejser,  

Aureolus, kejser Gallienus’s fjende, 

Aurunkerne, Italiens ældste indbyggere, 

Anski, by i Gallien (Auch), 

Austorianerne, et folk i Mauritanien,  

Autosidorum, by i Gallien (Auxerre),  

Auzacium, bjerg i Persien,  

Avastomaterne, folk i Afrika,  

Aventikum, by inde i Alperne (Avanches), 

Avitianus, vikar i Afrika,  

Babylon, dens borg bygget af Belus, dets mure af 

Semiramis, Zopyrus forråder Babylon,  

Babylonius, navn på en hest,  

Bagrada, flod i Persien,  

Bajnubaudes, skjoldbærernes tribun, — der er en anden 

af samme navn, tribun for kornuterne,  

Bajurerne, et folk i Afrika,  

Bakkus, vinguden,  

Bakkylides, digter, 

Baktra,  Baktria, Baldrianerne, Zoroaster, 

Balkobaudes, tribun for armaturerne,  

Ballister, belejringsmaskiner,  

Ballovædius, tribun,  

Bappo, tribun,  

Baraba, by i Arabien,  

Baraksmalka, by i Assyrien,  



Barbaras, tjener,  

Barbatio, høvedsmand for Gallus's hustropper, 

høvedsmand for rytteriet i stedet for Silvanus, 

Barderne, i Gallien, 

Barkalba, tribun,  

Barsala, fæstning i Mesopotamien,  

Barzimer, tribun for skjoldbærerne, 

Basilia, (Basel),  

Basiliskus, senator i Konstantinopel,  

Basilisker, en art slanger i Ægypten,  

Bassianus, Cæsar, 

Bassianus, notar ved hæren,  

Bassus, bypræfekt i Rom,  

Batne, by i Osdroene,  

Batradites, flod i Persien,  

Battus, anlæggeren af byen Kyrene,  

Bautis, flod i Serika,  

Bebase, landgård i Mesopotamien, 

Bebrycer, et folk i Bitynien, 

Bedens, flod i Italien,  

Belgerne, et gallisk folk, 

Belias, flod i Mesopotamien,  

Bellenes, fyrste i Mauritanien,  

Bellona, krigsgudinden,  

Belus, konge i Babylon,  

Beronike, by i Libyen,  

Berøa, by i Trakien,  

Besa, gud i Tebais,  

Besantio, se Bisontii 

Besbikus, ø i Propontis, 

Besserne, et trakisk folk,  

Bezabde, by ved Tigris, erobret af Sapor, forgæves 

belejret af romerne,  

Bineses, persisk satrap,  

Bingio, by i (lermanien (Bingen),  

Bisontii, by i Gallien (Besanqon),  

Biteridus, en germanisk høvding, 

Bituriges, by i Gallien (Bourges),  

Bitynien, provins i Lilleasien, førhen kaldt Mygdonien, 

Blemmyerne, et folk ved Nilen, 

Boæ, ø ved Dalmatien,  

Boetius, Teoderik den Stores hofmarskal,  

Bolbitisko Nilmunding,  

Bonitus, Franker, 

Bonna, by i Germanien (Bonn),  

Bononia, by i Gallien (Boulogne),  

Bononia, by i Pannonien (Banaster),  

Borion, forbjerg i Ægypten, 

Borystenes, flod (Dnjepr), by af samme navn, 

Bosporus (strædet ved Konstantinopel), det trakiske og 

kimmeriske Bosporus,  

Brakiaterne, galliske soldater,  

Brakmanerne, indiske præster,  

Brankidernes orakel,  

Bregetio, by i Pannonien,  

Brigantia, Bodensø, by af samme navn (Bregenz), 

Brisoana, flod i provinsen Persis, 



Brittannien, romersk provins, kornudførsel derfra, 

perlefiskeri, hærget af Pikter og Skotter, brugt som 

forvisningssted,  

Brotomagus, by i Germanien (Brumat),  

Brukion, en del af Aleksandria,  

Bucinobanteme, alamannisk folk 

Burdigala, by i Akvitanien (Bordeaux),  

Burgunderne, Romernes frænder,  

Busan, fæstning i Mesopotamien, 

Byzantium, plantestad fra Atenen, se ellers 

Konstantinopolis 

Byzarerne, folk ved det Sorte Hav,  

Bætika, provins i Spanien, 

Bætis, flod,  

Cella, tribun for skjoldbærerne,  

Celse, by i Fønike, 

Celsus, Julianus’s ven, landshøvding i Cilicien,  

Celterne, de samme som Gallerne,  

Ceras, forbjerg ved Propontis, 

Cerasus, by ved det Sorte Hav, 

Cerceterne, folk ved det Sorte Hav,  

Cercius, Kastor og Polluks’s kusk,  

Cerealis, Cæsar Gallus’s morbroder, præfekt, konsul år 

358,  

Cerealis, kejserinde Justinas broder, staldmester, 

Cerkusium, fæstning i Mesopotamien,  

Cetegus, senator, 

Cibalæ, by i Pannonien,  

Cicimbrikus, fornem romersk æt, 

Cilicien, landskab i Lilleasien, 

Cimessor, fornem romersk æt,  

Cimon, Miltiades’s søn,  

Cinna, Marius’s ven,  

Cineas, Pyrrus’s sendemand til romerne,  

Circeiske tryllemidler,  

Cius, by ved Propontis,  

Civilis, landshøvding i Brittannien,  

Cyrus, perserkonge,  

Cæcilius, rådsmedlem,  

Cælius, høj i Rom, 

Cæsar, se Julius 

Cæsarea, by i Kappadokien,  

Cæsarea, by i Mauritanien,  

Cæsarius, bypræfekt i Konstantinopel,  

Cæsarius, notar,  

Cæsius, regnskabsfører,  

Cøla, ved Hellespont,  

Dadastana, by på grænsen af Bitynien og Galatien, Julians 

dødssted, 

Dafne, Antiokias forstad,  

Den dafnæiske Apollo,  

Dafne, fæstning i Møsien, 

Dagalaifus, høvedsmand over hustropperne, høvedsmand 

for rytteriet, konsul år 366,  

Daberne, folk ved det Sorte Hav,  

Daikus, flod i Persien,  

Dalierne, romersk æt,  

Dalmatius, Cæsar 

Damasus, biskop i Rom,  

Danastius, flod (Dnjestr),  



Dandaee, by i Kerronesus Tavrika,  

Daniel, underhærfører,  

Danubius, Donau, se også Hister 

Danus, Rufmus’s uven, 

Dardanus, by ved Hellespontus,  

Dargomanes, flod,  

Darius, perserkonge,  

Darnis, by i Ægypten, 

Datianus, konsul med Cerealis år 358, 

Davana, by i Mesopotamien,  

Davarerne, folk i Afrika,  

Decempagi, by i Gallien (Dieuse),  

Decentiakerne, navnet på en legion,  

Decentius, Cæsar, Magnentius’s broder, overvundet af 

Alamanneme, 

Decentius, tribun og notar,  

Decius, fader og søn, kejsere,  

Decius, to hærførere fra republikkens tid,  

Delfi, oraklet i Delfi, 

Delfidius, taler,  

Delos, ø,  

Demetrius, kong Antigonus's søn, 

Demetrius Kytras, filosof i Aleksandria,  

Demokares, Pyrrus’s læge,  

Demokritus, filosof,  

Demokritus, læge,  

Demostenes, taler, 

Diabas, flod i Assyrien,  

Diakira, by i Assyrien, 

Diakoner, kristne præster,  

Diana, gudinde,  

Dibaltus, by i Trakien, 

Didius, Trakiens erobrer, 

Didymus, lærd i Aleksandria,  

Dikalydonerne, et skotsk folk,  

Dinarkus, gammel græsk taler, 

Dindyma, Kybeles helligdom ved Propontis, 

Dinokrates, bygmester,  

Diodorus, midlertidig landshøvding,  

Diodorus, statsagent,  

Diogenes, landshøvding i Bitynien,  

Diogmiterne, letvæbnede ryttere, 

Diokles forstander for statskassen i Illyrikum,  

Diokletianus, kejser, flytter Karperne over til Pannonien, 

konsul sammen med Aristobulus, 

Diomedes, sagnkonge i Trakien, 

Dionysius, konge på Sicilien, 

Dionysopolis, by i det europæiske Skytien, 

Dioskurias, by ved det Sorte Hav,  

Dioskuris, by i Arabien,  

Dipsader, en art slanger i Ægypten,  

Discenes, tribun,  

Dius, mauritanisk fyrste,  

Diverne, indisk folk,  

Divitenserne, en hærafdeling,  

Dodone, orakel,  

Delabella, landshøvding i Asien, 

Domitianus, kejser,  



Domitianus, kejserlig gaveuddeler, senere landshøvding, 

dræbt i Antiokia, hans svigersøn Apollinaris 

Domitius Korbulo, hærfører under Nero,  

Doriskus, by i Trakien,  

Dorostorus, by i Trakien, 

Dorus, feltlæge, senere opsynsmand over kunstværkerne 

i Rom, 

Drakontius, møntforstander,  

Drangiana, provins i Persien,  

Drasiderne, formodentlig det samme som druiderne, 

Drepanum, by i Bitynien,  

Drepsa, by i Sogdiana,  

Druentia, flod i Gallien (Durance), 

Druiderne, galliske vismænd, 

Drusus, Trakernes overvinder, 

Drypetina, Mitridates’s datter,  

Duilius, første romerske sejrherre til søs, 

Dulcitius, hærfører i Brittannien, 

Duodia, fæstning i Mauritanien,  

Dura, by i Mesopotamien,  

Dura, by hinsides Tigris,  

Dymas, flod i Sogdiana, 

Dynamius, opsynsmand ved trosset,  

Eborakum, York,  

Edessa, by i Mesopotamien, 

Efesus, by i Lilleasien,  

Ekbatana, by i Persien,  

Ekklesius, biskop,  

Ekvitius, se Ækvitius 

Eksuperius, soldat,  

Elefantine, by i Ætiopien,  

Elis, græsk landskab,  

Elusa, by i Gallien, 

Emesa, by i Fønike,  

Emodon, bjerg i Sererlandet,  

Emona, Laibach,  

Epifania, by i Cilicien,  

Epigonius, filosof,  

Epikurus, filosof,  

Epimenides, fra Kreta,  

Eratostenes, geograf, 

Eriktius, fra Leptis 

Ereriliva, Teoderik den Stores moder,  

Ermenrik, Østgoternes konge, 

Eruler, se Æruler 

Erytræum, by i Jonien,  

Esajas, fornem romer,  

Essedoneme, et serisk folk, 

Essedon, by,  

Evagrius, kejserlig kasserer,  

Evbøa, ø,  

Evbulus fra Antiokia, 

Evasius, fra Afrika  

Evfrasius, hofmarskalk,  

Evfratensis, se Kommagene 

Evfrates, flod,  

Evfronius, landshøvding i Mesopotamien, 

Evhager, galliske vismænd,  

Evkenius, vognstyrer, 



Evktemon, astronom, 

Evmenius, senator,  

Evmolpias, se Filippopolis 

Evnomianske, en sekt,  

Evpatoria, by på Kersonesus Taurika,  

Evpraksius, arkivforstander 

Evripides, digter, 

Evropos, by i Persien,  

Evrymedon, flod,  

Evsebia, Konstantius’s hustru, fjende af Julians hustru, 

Evsebius, taler, med tilnavnet Pittakus, 

Evsebius, overkammerherre, Hans indflydelse hos 

Konstantius, 

Evsebius, kejserlig privatkasserer,  

Evsebius, Hypatius’s broder, konsul år 359, anklages for 

højforræderi,  

Evsebius, biskop i Nikomodia, Julians frænde og lærer,  

Evsebius, præfekt,  

Evsebius, biskop i Fanestrum, 

Evsenerne, persernes naboer, 

Evserius, vicepræfekt i Asien, 

Evstatius, filosof,  

Evtarik, konsul,  

Evterius, Julians overkammerherre,  

Evtropius, landshøvding i Asien,  

Falangius, landshøvding i Bætika,  

Falaris, tyran på Sicilien, 

Faliski, by i Italien,  

Fanagorus, ø i Mæotissøen,  

Fanestrum, Fanø,  

Fara, ø i provinsen Persis,  

Famobius, Goterhøvding, 

Farus, ø med fyrtårn udenfor Aleksandria,  

Fasis, by og flod i Kolkis, 

Faustina, Konstantius’s anden hustru, føder siden 

datteren Konstantia, 

Faustinus, militær regnskabsfører,  

Feliks Arbor, fæstning,  

Feliks, notar, senere hofmarskalk, opsynsmand over 

skatkammeret, 

Fericius, mauritansk stormand,  

Ferratus, bjerg i Mauritanien,  

Festinus, landshøvding i Syrien, 

Eetialerne, romerske præster,  

Fidenæ, by i Italien,  

Fidustius, landshøvding,  

Filagrius, notar, senere underhærfører,  

Filippi, by i Trakien,  

Filippopolis, by i Trakion, (Filibe), oprindelig kaldt 

Evmolpias, erobret af Skyterne,  

Filippus, prætorisk præfekt, konsul år 348,  

Filippus (Araberen), kejser, 

Filippus, taler, 

Filistion, skuespiller, 

Filoromus, kusk,  

Filoksenus, digter,  

Filyrerne, folk ved det Sorte Hav,  

Finevs, sandsiger på Argonautertogets tid,  

Firmus, fyrste i Mauritanien,  

Flabunierne, romersk æt,  



Flakkianus, Tripolitanernes sendemand, 

Flaviana, romersk dame, 

Flavianus, vikar i Afrika, 

Florentius, prætorisk præfekt i Gallien, Julians uven, 

flygter efter Julians udråbelse til kejser til Konstantius’s 

hof, hans efterfølger Nebridius, bliver i Anatolius’s sted 

prætorisk præfekt i lllyrikum, konsul i år 361, 

Florentius, Nigrinianus’s søn, magister officiorum 

(hofmarskal), landsforvist af Julian,  

Florentius, prætorisk præfekt i Gallien under Valentinian, 

Florentius, tribun, 

Florentius, befalingsmand i Germanien,  

Florus, levende brændt,  

Fontejus, forsvaret af Cicero,  

Fokæa, by i Lilleasien,  

Fokus, Pelevs’s broder,  

Fortunatianus, kejserlig privatkasserer,  

Fragiledus, Sarmaterfyrste,  

Fraomorius, germansk konge, 

Fregellanerne, overvundne af Opimius,  

Frigeridus, romersk hærfører mod Goterne,  

Fritigern, Goterhøvding, 

Fronemius, bypræfekt i Konstantinopel,  

Frontinus, bisidder,  

Frygien, provins,  

Frygien, det sted, hvor Julian fik sit banesår, 

Frynikus, attisk digter, 

Fullofaudes, hærfører i Brittanien,  

Fulvius Flakkus, romersk hærfører mod Gallerne, 

Fykus, forbjerg,  

Fyllis, flod, som falder i det Sorte Hav,  

Fæakerne, homerisk folk,  

Fønika, dvs. Bezabde,  

Fønike, provins, 

Gabinius, Kvaderkonge, 

Gajonas, fæstning i Mauritanien, 

Galaktofagerne, skytisk folk, 

Galatien, provins, se ellers Gallogræcia  

Galater, det græske navn på Galler,  

Galba, romersk taler, 

Galla, Cæsar Gallus moder,  

De gallikanske egne, Galliens kyst overfor Brittannien, 

Gallienus, kejser, 

Gallus, Cæsar, søn af Konstantin den Stores broder 

Konstantius og Galla, søster af Rufinus og Cerealis,  

Gallus, flod i Bitynien, 

Ganges, flod,  

Garamanterne, folk på grænsen af Tripolis, 

Garumna, flod i Gallien (Garonne),  

Gaudentius, statsagent, notar og spion, henrettes af 

Julian, 

Gaudentius, sendemand til Afrika, 

Gaugamela, by i Adiabene,  

Gazaka, by i Medien,  

Gazaka, by i Paropanisaderne, 

Gedrosia, provins i Persien,  

Gelanerne, østerlandsk folk,  

Gelonerne, folk ved Mæotissøen, 

Genius, menneskets skytsånd, 

Genua, by i Ligurien, 



Georgius, biskop i Aleksandria,  

Gerasus, flod i Skytien (Prut),  

Gereoneme, romersk æt, 

Germanianus, prætorisk præfekt i Gallien, 

Germanikopolis, by i Isaurien, 

Gerontius, hærfører, 

Geryones, tyran,  

Gesoriakum, dvs. Bononia,  

Gildo, mauritansk fyrste, 

Glycerius, kejser, 

Gomoarius, se Gumoharius 

Gordianus den ældre, kejser,  

Gordianus den yngre, kejser, 

Gorgias, sofist,  

Gorgonius, Gallus’s kammerherre, 

Granikus, flod, 

Gratianus, kejser Valentinians fader, 

Gratianus, kejser, Valentinians søn, konsul i år 366, 

Grevtungerne, østgotisk folk,  

Grumbates, Kioniternes konge, 

Gumatene, vistnok Kommagene,  

Gumoharius (skriver også Gomoarius), hærfører, 

Gundebaudes, konge,  

Gundomad, Alamannerkonge, 

Gynækon limen, by i Gedrosia, 

Gyndes, flod i Persien,  

Gæapolis, by i Arabien, 

Hadrianus, kejser, 

Hadrianopolis, Adrianopel, oprindelig kaldt Uskudama,   

Hæmus, nu Balkan 

Halanerne, folk ved Mæotissøen, førhen kaldt 

Massageterne, 

Halys, flod,  

Hannibalianus, konge i Pontus, 

Haraks, flod i Susiana, 

Hariobaudes, tribun,  

Hariobaudus, alamannerkonge,  

Harmozon, forbjerg i Karmanien, 

Harpalus, Cyrus’s satrap,  

Hasdrubal, Hannibals broder,  

Hatra, by ved Tigris,  

Hebrus, flod, 

Hekatæus, geograf,  

Hekatompylos, by i Partien, 

Helena, Menelaus’s hustru, 

Helena, Konstantin den Stores moder, 

Helena, Konstantius’s søster, Julians hustru, hendes 

fjende var Evsebia,  

Helenopolis, by i Bitynien, 

Helepolis, belejringsmaskine, 

Heliodorus, astrolog,  

Heliogabalus, kejser,  

Heliopolis, by i Ægypten 

Helios, solguden,  

Hellespontus, Dardanellerstrædet, 

Helpidius, prætorisk præfekt,  

Hendinos, navnet på Burgundernes konger,  

Heniokerne, folk ved det Sorte Hav, 

Heptastadium, i Aleksandria,  



Heraklea, by i Bitynien,  

Heraklea, by i Medien,  

Heraklea, by i Trakien, også kaldt Perintus, 

Heraklitus, filosof,  

Herkulanus, livdrabant,  

Herkules’s skanse, i Germanien  

Herkulianerne, en legion, 

Herkulius Maksimianus, kejser, 

Hermapion, lærd, 

Hermes, gud, 

Herminifrid, Türingerkonge,  

Hermogenes, høvedsmand for rytteriet, 

Hermogenes, hærfører i Germanien, 

Hermogenes, prætorisk præfekt, 

Hermonassa, ø i Møotissøen,  

Hermopolis, by i Ægypten,  

Hermupolis, by i Karmanien, 

Herodianus, aleksandrisk lærd,  

Herodotus, historieskriver, 

Herulere, se Ærulere  

Hesperiderne, i Libyen,  

Hesperius, landshøvding i Afrika, 

Hesykia, romersk dame,  

Hiaspis, ved floden Tigris, 

Hiberien, provins i Asien, 

Hiberus, flod (Ebro),  

Hibita, by i Mesopotamien,  

Hierapolis, by i Kommagene i Syrien,  

Hierapolis, by i Frygien, 

Hierokles, Alypius’s søn,  

Hilarinus, kusk,  

Hileja, by i Mesopotamien,  

Hipparkus, astronom,  

Hippias, sofist,  

Hippocefalus, forstad til Antiokia, 

Hispanilla, romersk dame,  

Hister, Donau, se også Danubius  

Histrien, halvø i det Adriatiske Hav, 

Histros, by i Trakien,  

Honoratus, landshøvding,  

Hormizda, se Ormizda 

Horre, by i Mesopotamien,  

Hortarius, Alamannerkonge,  

Hortarius, germanisk stormand,  

Hukumbra, landgård,  

Hydriakus, flod i Karmanien,  

Hymotius, landshøvding i Afrika, 

Hypanis, flod ved det kimmeriske Bosporus, 

Hypatius, Evsebius’s broder, konsul år 359,  

Hypatius, kejser Anastasius’s sønnesøn,  

Hyperetius, hærfører,  

Hyperides, græsk taler, 

Hyrkania, by,  

Hyrkanien, provins, 

Hyrkaniske, hav,   

Hystaspes, Darius’s fader, 

Ibis, fugl i Ægypten, 

Idmon, Argonauternes offertyder, 



Ifikles, filosof,  

Igilgitanum, dvs. Sitifis,  

Igmazen, konge i Mauritanien,  

Ikonium, by i Pisidien,  

Ikosium, by i Mauritanien, 

Ilium, dvs. Troja  

Illyrien og Illyrikum, provins, 

Ilus, søn af Tros,  

Imavus, bjerg i Persien,  

Imbrus, ø,  

Immo, hærfører, 

Indus, flod,  

Ingenius, Gallienus’s modkejser, 

Innocentia, Valentinians bjørn 

Innocentius, tribun,  

Innocentius, landmåler, 

Inportunus, senator,  

Interamna, by,  

Iris, flod, som falder i det Sorte Hav,  

Isaflenserne, afrikansk folk, 

Isaurien, provins,  

Isokrates, taler,  

Ister,se Hister 

Izala, bjerg i Mesopotamien,  

Jakobus, regnskabsfører,  

Jaksamaterne, folk ved Mæotissøen,  

Jaksarterne, et folk,  

Jaksartes, flod i Skytien,  

Januarius, proviantmester,  

Jasonion, by i Persien,  

Jasonius, bjerg i Medien,  

Jazygerne, folk ved Mæotissøen, 

Jesalenserne, folk i Afrika, 

Johannes, romersk pave, 

Jonerne, et græsk folk 

Jovianerne, en legion,  

Jovianus, livdrabant, vælges til kejser efter Julianus, gør 

sin søn Varronian til medkonsul i 364, 

Jovianus, notar, efter Julians død nævnt som kejseremne 

og myrdet,  

Jovinianus, persisk satrap,  

Jovinus, høvedsmand for rytteriet,  

Jovinus, sendemand fra Afrika, 

Jovierne, en legion, 

Jovius, Julians kvæstor,  

Juba, konge i Mauritanien og forfatter, 

Jubalenerne, afrikansk folk, 

Juliakum, by i Germanien (Jülich),  

Julianus, tribun,  

Julianus (Didius), kejser,  

Julianus, søn af Julius Konstantius og Basilina,  

Julianus, kejserens onkel,  

Julianus, landshøvding,  

Julius, hærfører i Trakien, hærfører hinsides Taurus, 

Justina, Valentinians hustru, Cerealis’s søster, 

Justinus, østromersk kejser, 

Jutungerne, alamannisk folk, 

Juvenal, digter,  

Kabillo eller Kabillus, by i Gallien (Chalons sur Saone),  



Kabyle, by i Trakien,  

Kadusierne, folk i Persien, 

Kafarevs, forbjerg på Evbøa,  

Kafaverne, folk i Afrika,  

Kalatis, by i Skytien,  

Kalcedon, by ved Propontis,  

Kaledonerne, se Dikaledonerne 

Kaligula, kejser, 

Kalites, havbugt,  

Kalkis, by i Syrien, 

Kallikorus, flod ved det Sorte Hav,  

Kallimakus, gammel græsk hærfører,  

Kallinikum, by i Mesopotamien, 

Kallipolis, by ved Hellespont (Gallipoli),  

Kallistenes, filosof, 

Kallistratus, taler,  

Kalokærus, kejseremne under Konstantin den Store, 

Kalonstoma, Nilmunding, 

Kalybeme, skytisk folk, 

Kalykadnus, flod i Isaurien, 

Kamariterne, folk ved det Sorte Hav, 

Kambyses, perserkonge, 

Kambyses, flod i Medien, 

Kampensis, offertyder, 

Kaninske sletter, i Schweiz, 

Kanopus, by i Ægypten,  

Kantaurianerne, folk i Afrika,  

Kantikus, havbugt i Karmanien, 

Kapellatium, egn i Alamannien, 

Kapersana, by i Syrien, 

Kapitolium, Roms borg, 

Kappadokien, provins i Lilleasien, 

Kaprarienserne, folk i Afrika, 

Kapua, by i Italien, 

Karaks, by i Partien,  

Karambis, bjerg på Krim,  

Karcine, flod ved det Sorte Hav, 

Karderne, et serisk folk,  

Karietto, hærfører i Germanien, 

Karinda, flod i Medien, 

Karka, by ved Tigris,  

Karmana, hovedstad i Karmanien, 

Karmanien, provins i Persien, 

Karnuntum, by i Illyrikum, 

Karperne, folk i Trakien, 

Karræ, by i Mesopotamien, 

Kasiske, bjerg, 

Kasium, by i Ægypten,  

Kaskellius, retslærd,  

Kassianus, hærfører i Mesopotamien, 

Kassio, romersk hærfører,  

Kassius, dommer, 

Kassius, kejseremne,  

Kastor, afrikaner, 

Kastra Maurorum, i Mesopotamien,  

Kastricius, landshøvding i Isaurien, 

Kataduperne, folk i Ægypten,  

Katelauni, by i Gallien (Chalons sur Marne), 



Kaudinske, pas 

Katrakarte, by i Baktrien, 

Kaukalanda, i Sarmatien,  

Kaukasus, bjerg,  

Kaurana, by i Skytien,  

Kefalonesus, by ved Borystenes, 

Kerronesus, det trakiske, det tauriske 

Kibyra, by i Frygien,  

Kiliokomum, egn i Medien,  

Kilo, vikar, 

Kioniterne, persernes naboer, deres konge Grumbates, 

Klaritas, romersk dame, 

Klanis, by i Jonien,  

Klaudius, kejser,  

Klaudius, bypræfekt i Rom,  

Klaudius, tribun,  

Kleander, præfekt,  

Klematius, adelsmand fra Aleksandria,  

Kluentius, forsvaret af Cicero,  

Knodomarius, Alamannerkonge, 

Koaspa, by i Arakosien, 

Koaspes, flod i Medien,  

Koatres, flod i Partien,  

Kodrus, konge i Atenen,  

Koke, by i Persien, også kaldt Selevcia, 

Kolias, Goterhøvding, 

Kolonia Agrippina, by i Germanien (Køln),  

Komaver, folk i Germanien, 

Komedus, bjerg hos Sakserne, 

Kommagene, den nordlige del af Syrien,  

Kommodus, kejser, 

Komum, by i Italien, 

Konfluentes, by i Germanien (Koblenz),  

Konkordia, fæstning i Germanien, 

Konkordius, Afrikaner, 

Konstans, Konstantin den Stores søn, 

Konstantia, Konstantin den Stores søster,  

Konstantia , Konstantius’s datter, Gratianus’s hustru, 

Konstantia, fæstning i Gallien, 

Konstantianerne, en legion,  

Konstantianus, tribun, staldmester, 

Konstantianus, staldbetjent,  

Konstantina, Konstantin den Stores datter, gift først med 

Hannibalianus siden med Gallus,  

Konstantina, by i Mesopotamien, 

Konstantinopolis, se ellers Byzantium 

Konstantinus den Yngre, kejser, Konstantin den Stores 

søn,  

Konstantius (Klorus), Konstantin den Stores fader, 

Konstantius, tribun, 

Konstantius, Julius, Gallus’s og Julians fader, 

Konstantius, Konstantin den Stores søn,  

Konta, by i Afrika,  

Koptos, by i Ægypten,  

Kora, by i Gallien,  

Korako, flod ved det Sorte Hav,  

Korake, vognstyrer,  

Korbulo, se Domitius 

Korduene, provins, tildels persisk, 



Kornolius Gallus, landshøvding i Ægypten under August,  

Kornelius Nepos, forfatter,  

Kornelius, senator,  

Kornuterne, en slags soldater,  

Koronus, bjerg i Medien, 

Korsika, ø,  

Kostobokerne, skytisk folk,  

Kottus, konge, efter hvem de kottiske alper har navn,  

Krassus, slået ved Karræ,  

Krassus, taler, 

Krassus, farfader til triumviren, 

Krateræ, Apollinaris’s landgård,  

Kraugasius, adelsmand fra Nisibis, og hans hustru,  

Kremona, by i Norditalien,  

Krescens, vikar i Afrika,  

Kretio, landshøvding i Afrika,  

Krispus, Konstantin den Stores søn, henrettet i Pola,  

Kriu Metopon, forbjerg i Trakien, 

Kronius, flod ved det Sorte Hav, 

Kronos, gud, 

Kroton, by i Syditalien,  

Krysopolis, by ved Propontis, 

Kserkses, perserkonge, 

Ktesifon, forsvaret af Demostenes, 

Ktesifon, by i Assyrien, 

Kumanske, spådomme,  

Kunktator, K Fabius Maksimus, 

Kurandius, tribun,  

Kurio, romersk hærfører,  

Kurtius, død for fædrelandet, 

Kvaderne, sarmaternes naboer, indfald i Pannonien under 

Valentinian, deres konge var Gabinius, 

Kvadriburgium, by i Germanien, 

Kvintianus, senator, 

Kybele, gudinde, 

Kydnus, flod i Cilicien, 

Kykladerne, øer,  

Kylaces, satrap i Armenien,  

Kynægirus, græsk hærfører,  

Kynossema, ved Ægæerhavet,  

Kyprianus, referendar,  

Kypros, ø,  

Kyrene, by i Afrika, 

Kyreskata, by i Sogdiana, 

Kyria, Firmus’s søster, 

Kyrinus, notar,  

Kyropolis, by i Medien,  

Kyrus, flod i Persien,  

Kyzikus, by ved Propontis, belejret af Mitridates, erobret 

af Prokopius,  

Kærekla, by i Ægypten, 

Koranius, filosof, 

Lagarimanus, Goterhøvding, 

Laipso, tribun, 

Lakes, trællenavn, 

Lakonisk, skib,  

Lakotena, by i Armenien, 

Lamfoktum, by i Mauritanien, 

Lampadius, prætorisk præfekt,  



Lampsakus, by i Lilleasien,  

Laniogaisus, tribun,  

Laranda, by i Lykaonien,  

Latinus, høvedsmand for hustroppeme, 

Laudias, fæstning i Mesopotamien, 

Laumellum, by i Italien,  

Laurentius, biskopsemne i Rom, 

Lauriakum, by i Norikum ( Lorch), 

Lauricius, landshøvding i Isaurien, 

Lazikerne, folk i Skytien, 

Lemnus, ø, 

Lentienserne, et alamannisk folk, 

Leo, fra Pannonien, notar, siden hofmarskal, 

Leo, fader og søn, østromerske kejsere, 

Leonas, kvæstor,  

Leontini, by på Sicilien,  

Leontius, kvæstor, sidenhen bypræfækt, 

Leptis, by i Afrika,  

Lernæiske slange, 

Lesbus, ø,  

Levce, på Kersonesus Taurika, 

Levge, gallisk mil, 

Levila, hærfører,  

Liber, gud,  

Liberius, romersk biskop, 

Liberius, prætorisk præfekt, 

Libino, underhærfører, 

Libyen, provins i Ægypten, 

Libyssa, by i Bitynien, 

Licinius, kejser,  

Ligurien, provins i Norditalien, 

Lilybæum, forbjerg,  

Limanniske sø (Genfersøen),  

Limiganterne, sarmatisk folk,  

Lindus, by på Rhodos, 

Lollianus, konsul år 355, Prætorisk præfekt,  

Lollianus, søn af Lampadius, 

Lorne, fæstning i Mesopotamien, 

Lotofagerne hos Homer, 

Lukanien, provins i Syditalien,  

Lukanikus, romersk æt, 

Lucillianus, høvedsmand for hustropperne, sendemand til 

perserne, høvedsmand for rytteriet, befalingsmand for 

Julians flåde, 

Lucillianus, Jovianus’s svigerfader, 

Lucillianus, kvæstor, 

Lucilius, digter,  

Lucius, afrikaner,  

Lugdunum, Lyon, 

Lundinium, London, 

Lupicinus, høvedsmand for rytteriet i Gallien, sendt til 

Brittannien, hans eftermand Gumoharius, 

Lupicinus, livdrabant,  

Luscinus, se Fabricius 

Lusius, romersk hærfører,  

Luskus, bykurator i Antiokia, 

Lutetia, Paris, 

Lutto, officer, 

Lycien, provins,  



Lydien, provins, 

Lykaonien, provins,  

Lykus, flod ved det Sorte Hav,  

Lysimakia, by ved Propontis 

Læterne, atamannisk folk,  

Macellus’s landgård, i Kappadokien, 

Maceprakta, i Assyrien, 

Maces, forbjerg,  

Magnentius, modkejser mod Konstantius,  

Magnentiakerne, legion, 

Magnus, tribun, 

Majozamalka, se Maozamalka  

Makamæus, hærfører,  

Makrianus, alamannerkonge, 

Makrinus, kejser,  

Makrobius, tribun,  

Makronerne, folk ved det Sorte Hav, 

Maksentius, kejser,  

Maksentius, Pannonier,  

Maksera, flod i Hyrkanien,  

Maksima, Kilos hustru,  

Maksimianopolis, by i Trakien, 

Maksimianus, kejser, 

Maksiminus, kejser,  

Maksiminus, Galerius’s Cæsar, 

Maksiminus, kejser Aleksanders morder, 

Maksiminus, bypræfekt i Rom og prætorisk præfekt i 

Italien,  

Maksimus, senator,  

Maksimus, filosof, æret af Julian, henrettes, 

Maksimus, tribun, der er anden af samme navn, 

Malarik, høvding for den udenlandske livvagt, senere 

hærfører i Gallien, 

Malek, embedstitel hos perserne,  

Mallobaudes, tribun, franker af byrd, Silvanus’s ven, 

frankernes konge, 

Mammæas, sundhedskilde i Bajæ, 

Mamersides, persisk befalingsmand i Pirisabora, 

Mamertinus, forvalter over statsindtægterne hos Julian, 

konsul år 362, prætorisk præfekt, anklaget for underslæb,  

Mancinus, udleveret til Numantinerne,  

Manikæerne, en sekt,  

Maozamalka, by i Persien,  

Manlius Priskus, Pompejus’s legat, 

Manlius, stræbte efter enevældet,  

Mantinea, by i Grækenland, 

Marabius, flod i Sauromaternes land,  

Maranga, egn i Persien,  

Maras, diakon,  

Maratokuprenerne, indbyggerne i en liden syrisk by, som 

levede af røverier,  

Marcellianus, søn af præfekten Maksiminus,  

Marcellus, Hannibals modstander, 

Marcellus, Ursicinus’s efterfølger som hærfører, Julians 

uven, hans efterfølger Severus, 

Marcellus, kejseremne 

Marcellus, Rufinas mand,  

Marcianopolis, by i Trakien, 

Marcianske, skove,  

Marcianus, senator,  



Marcianus, taler,  

Marcius, sandsiger,  

Mardia, by, hvor slag stod mellem Konstantin og Licinius,  

Mareades, levende brændt,  

Margiana, provins i Persien,  

Mariandena, en del af Bitynien, 

Maride, fæstning i Mesopotamien, 

Marius Maksimus, digter,  

Marinus, sagfører,  

Marinus, tribun,  

Markus Aurelius, kejser,  

Markus, offertyder, 

Maronea, by i Trakien, 

Mars, krigsguden,  

Marsares, flod i Assyrien, 

Mars’s skanse, i Dakien,  

Mars’s skifte, i Alperne,  

Martianus, underhærfører,  

Martinianus, Licinius’s Cæsar, 

Martinianus, Romanus’s modskyldige, 

Martinus, landshøvding i Brittanien,  

Masaucio, livdrabant,  

Masilla, mauritansk stormand,  

Massinissenserne, folk i Mauritanien, 

Maskizel, mauritansk fyrste,  

Massa Veternensis, by i Etrurien, 

Massilia, Marseille,  

Matrona, Mont Genevre i Alperne, 

Matrona, flod i Gallien ( Marne), 

Mattiakiske kilder, i Germanien (Wiesbaden),  

Mattiarierne, en slags soldater,  

Maudio, hærfører,  

Mauricius, tribun, 

Maurus, underhærfører, 

Maurus, landshøvding,  

Mavortius, se Lollianus 

Mazaka, det oprindelige navn på Cæsarea i Kappadokien,  

Mazikerne, et folk i Mauritanien,  

Mazuka, mauritansk fyrste,  

Mazuka, landgård i Mauritanien,  

Mederikus, alamannerkonge,  

Mediana, Næssus’s forstad,  

Medianum, fæstning i Mauritanien, 

Mediolanum, by i Italien (Milano), 

Mediolanum, by i Gallien (Evreux),  

Mediomatrici, by i Gallien (Metz), 

Megalopolis, by i Grækenland,  

Mejakarire, by i Mesopotamion, 

Melanklænerne, folk ved Mæotissøen,  

Melantias, kejserlig landgård ved Konstantinopol, 

Melas, flod i Pamfylien,  

Melas, bugt af det Ægæiske Hav,  

Melitina, by i Armenien,  

Memfis, by i Ægypten,  

Memoridus, tribun,  

Memorius, landshøvding i Cilicien,  

Menander, digter,  

Menapia, by i Baktrien,  



Monofilus, hofembedsmand hos Mitridates, 

Merenes, titel for den persiske høvedsmand for rytteriet,  

Meribanes, Hiberiens konge,  

Merkurius, gud,  

Merkurius, taffeldækker, senere kejserlig regnskabsfører, 

Merobaudes, konsul år 377,  

Meroe, by i Ætiopien,  

Meroe, ø i Ægypten,  

Mesene, dvs. Apamea,  

Messalla, landshøvding i Pannonien, 

Mestrianus, sendemand til Licinius,  

Meton, astronom, 

Metrodorus, filosof, 

Midas, Frygiens konge,  

Mika, Valentinians bjørn,  

Miletus, by i Lilleasien,  

Milo, atlet,  

Mimas, bjerg,  

Mimas, begravet i nærheden af Adrianopel,  

Minerva, gudinde,  

Minervius, konsular,  

Minucius, Trakiens erobrer,  

Mitridates, konge i Pontus, overvundet af Pompejus, 

Mnevis, hellig okse i Ægypten, 

Modestus, landshøvding, prætorisk præfekt, 

Moguntiakum, Mainz,  

Moksoene, egn i Mesopotamien, 

Montius, kvæstor,  

Monøkus, fæstning ved foden af Alperne (Monaco),  

Mopsukrene, by i Cilicien,  

Mosa, flod (Maas),  

Mosella, biflod til Rhin,  

Mossynøkeme, folk ved det Sorte Hav,  

Mosæus, flod i Susiana,  

Motone, by i Grækenland,  

Mucianus, betjent,  

Mulviske bro, i Rom, 

Munderikus, hærfører,  

Murocinkta, landgård,  

Mursa, by, hvor Magnentius blev slået,  

Musonerne, folk i Mauritanien, 

Musonianus, prætorisk præfekt, hed oprindelig 

Strategius, 

Musonius, taler, senere landshøvding,  

Mutina, by i Italien (Modena), 

Mygdonien, dvs. Bitynien, 

Mygdus, by i Frygien, 

Mykon, fra Leptis,  

Mysien, en del af Trakien, 

Mæfa, by i Arabien,  

Mæoterne, folk ved det Sorte Hav,  

Mæotissøen, det Asovske Hav,  

Mønus, flod,  

Møsia, by i Partien, 

Møsien, provins,  

Naarmalka, »den kongelige flod«, persisk navn på kanalen 

mellem Evfrat og Tigris,  

Nabdates, persisk befalingsmand i Maozamalka,  

Nagara, by i Arabien,  



Nakolia, by i Frygien,  

Nannenus, landshøvding i Brittannien, overvinder 

alamannerne, 

Napæerne, folk ved Mæotissøen,  

Narbona, by i Gallien, 

Narbonensis, provins i Gallien, 

Narsevs, perserkonge,  

Narsevs, persisk sendemand, 

Naskos, by i Arabien,  

Natiso, flod ved Akvileja,  

Natuspardo, skjoldbærer,  

Naulibus, by i Paropanisadernes land, 

Nauplius, Palamedes's fader,  

Neapolis, by i Ægypten, 

Nebridius, landshøvding, prætorisk præfekt, afskediget af 

Julian, efterfulgt af Germanianus, udnævnt igen af Valens  

Nektaridus, landshøvding i Britannien, 

Nemesis, gudinde,  

Nemetæ, by i Germanien (Speier),  

Nemota, tribun,  

Neocæsarea, by i Pontus,  

Neoterius, notar, konsul år 390, 

Nepos, kejser, 

Nepotianus, kejseremne,  

Nero, kejser,  

Nerva, kejser, 

Nervierne, skytisk folk,  

Nesæerne, medisk folk,  

Nestika, tribun, 

Nevita, barbar af byrd, høvedsmand for rytteriet, 

kommanderer ved Sukki, udnævnes til dommer af Julian, 

konsul i år 362 og deltager i persertoget, 

Nicer, flod (Neckar), 

Nifates, bjerg i Kolkis,  

Nigrinianus, Florentius’s fader, 

Nigrinus, tribun, gør oprør mod Julian og henrettes,  

Nigæa, by i Margiana,  

Nikasius, ædil,  

Nike, by i Trakien,  

Nikias, Pyrrus’s læge,  

Nikomedia, by i Bitynien, førhen Astakum, af Konstantius 

kaldt Pietas,  

Nikopolis, by i Mysien, anlagt af Trajan,  

Nikæa, by i Bitynien,  

Nikæa, by i Gallien (Nizza), 

Nilen, af Homer kaldt Ægyptus, 

Nilevs, Kodrus’s søn,  

Ninive, by i Adiabene,  

Ninus, Semiramis’s mand,  

Nisibis, by i Mesopotamien, Kraugasius’s fædrenestad, 

afstået til perserne, 

Nisibis, by i Arien,  

Nohodares, persisk stormand, 

Norikum, provins 

Nova, by i Møsien,  

Novem Populi, i Gallien, 

Novesium, by i Germanien (Nuys),  

Novidunum, by i Trakien (Nivors i Bulgarien), 

Nubel, konge i Mauritanien,  



Numa se Pompilius, 

Numantia, by i Spanien,  

Numerius, landshøvding i Gallien, 

Nymfæus, flod i Mesopotamien, 

Numidien, provins, 

Næssus, by i Illyrikum,  

Obroatis, by i Persis, 

Odeum, bygning i Rom,  

Odissos eller Odyssos, by i Trakien,  

Odoakar, konge i Italien,  

Odoin, hærfører,  

Odryserne, folk i Trakien, 

Okrikulum, by i Italien,  

Oksia, sø i Sogdiana,  

Oksus, flod i Hyrkanien,  

Oksyrunkus, by i Ægypten,  

Oktavianus Augustus, romersk kejser,  

Oktavianus, landshøvding i Afrika,  

Okus, flod i Baktrien,  

Olybrius, bypræfekt i Rom,  

Olybrius, konsul år 491,  

Olympias, Ablabius’s datter, gift med Armeniens konge,  

Olympos, bjerg i Galatien,  

Ona, flod i Persien,  

Opimius, Fregellanernes overvinder,  

Opitergium, by i Pannonien, 

Oporokorra, bjerg i Sererlandet,  

Oppius, forsvaret af Cicero,  

Orestes, patricier,  

Orfitus, bypræfekt i Rom, landsforvist,  

Organa, ø,  

Ormizda, landflygtig persisk prins, romersk hærfører 

Ormizda, hans søn,  

Oroates, flod i Persien,  

Orontes, bjerg i Medien,  

Oropus, by på Evbøa,  

Orsiloke, tilnavn til Diana,  

Ortogordomaris, flod i Paropanisadernes land,  

Ortospana, by sammesteds,  

Osdroene, provins i Mesopotamien, 

Ostia, Roms havneby,  

Ostiensiske port, i Rom,  

Ostrakine, by i Ægypten,  

Otus, sagnhelt,  

Ozogardana, by i Assyrien,  

Padus, flod (Po floden),  

Pagonieme, romersk æt,  

Pafius, senator,  

Paflagonien, provins,  

Pakorus, perserkonge,  

Pakynum, forbjerg, 

Paleæ, fæstning i Isaurien  

Palladius, hofmarskalk hos Gallus,  

Palladius, tribun og notar,  

Palladius, hofmand,  

Pallas, dvs. Kapellatium 

Palma, et sted i Rom,  

Pamfylien, provins,  



Pankaria, i Afrika,  

Pankratius, afrikansk sendemand, 

Panteum, i Rom, 

Pantikapæum, by ved det kimmeriske Bosporus, 

Papirius Kursor, diktator 

Para, Armenerkonge, 

Parion, by ved Hellespont,  

Paris, Jasions søn,  

Parisii, Paris, også kaldt Lutetia 

Parma, by i Italien,  

Parnasius, landshøvding i Ægypten,  

Paropanisaderne, persisk folk,  

Partenius, flod ved det Sorte Hav, 

Parterne, dvs. perserne,  

Partiskus, flod i Sarmatien (Teiss), 

Parætonion, by i Ægypten,  

Pasifilus, filosof,  

Paternianus, notar,  

Patigran, by i Persien,  

Patmitiske, nilmunding,  

Patrieius, hofmand,  

Patruinus, landshøvding,  

Patræ, by i Akaja, 

Paulus, notar, levende brændt, der er en anden af samme 

navn, 

Pelusium, by i Ægypten,  

Pentadius, notar, hofmarskal anklaget,  

Pentapolis, provins i Afrika, 

Perintus, dvs. Heraklea,  

Perpenna, Sertorius’s drabsmand,  

Perrasierne, romersk æt,  

Persepolis, by i Persis, 

Persis, provins i Persien, 

Pertinaks, kejser,  

Pessinus, by i Galatien,  

Petobio, by i Norikum, 

Petra, landgård i Mauritanien, 

Petronius, Valens’s svigerfader,  

Petrus, apostel,  

Petrus, biskop i Ravenna,  

Petulanterne, en slags soldater, 

Pevce, ø i det Sorte Hav,  

Picenserne, sarmatisk folk,  

Picenum, provins i Italien, 

Pierius, hushovmester,  

Pietas, egnen om Nikomedia, 

Pigranes, persisk hærfører,  

Piktavi, by i Gallien (Poitiers), 

Pikterne, folk i Skotland, 

Pineta, ved Ravenna,  

Pirisabora, by i Persien,  

Pirosen, persisk ord, „sejrherre“,  

Pirus, bjerg i Germanien,  

Pistoria, by i Etrurien,  

Pisidien, provins,  

Pistra, landgård i Pannonien,  

Pityus, by i Kolkis,  

Placentia, by i Italien,  



Plato, filosof,  

Plautianus, prætorisk præfekt under Severus,  

Plautus, lystspildigter, 

Plotinus, filosof,  

Podosakes, Saracenerfyrste,  

Pola, by i Histrien,  

Polemoniske hav, en del af Sortehavet,  

Polemonion, by i Pontus,  

Poliorketes, Demetrius’s tilnavn, 

Pollentianus, tribun,  

Polybius, historieskriver,  

Pompejus, kejser Anastasius’s sønnesøn, 

Pompilius, Numa, romersk konge, 

Pontus, provins, 

Pontus evksinus, det Sorte Hav, det pontiske hav, 

Pordaka, romersk æt,  

Portospana, by i Karmanien, 

Postumus, kejseremne,  

Potentius, tribun,  

Praksiteles, billedhugger,  

Priarius, alamannerkonge,  

Primitivus, Valentinians gæsteven,  

Priskus, filosof, 

Probus, også kaldt Petronius, prætorisk præfekt, 

Probus, kejser Anastasius’s sønnesøn, 

Profuturus, romersk hærfører, 

Proftasia, by i Drangiana,  

Prokonesus, ø i Propontis, 

Prokopius, født i Cilicien, notar og sendemand til Sapor, 

hærfører under Julian 

Prokopius, notar, — der er en anden af samme navn,  

Prokulus, Silvanus’s tjener,  

Promoterne, en slags soldater, deres tribun Bappo 

Propontis, Marmorasøen, 

Prosper, landshøvding,  

Protagoras, filosof, 

Protevs, havgud, 

Provertuides, hærfører,  

Prætekstatus, landshøvding i Akaja, bypræfekt i Rom  

Præventorerne, let rytteri, 

Psevdofilippus, se Andriskus,  

Ptolemæerne, Ægyptens konger, 

Ptolemæus, geograf, 

Ptolemæus, Libyens konge,  

Ptolemais, by i Ægypten,  

Publikola se Valerius, 

Pusæus, hærfører i Ægypten, 

Puteoli, by i Kampanien,  

Pygmæerne, sagnfolk,  

Pylæ, by på grænsen af Cilicien og Kappadokien,  

Pyrrus, konge i Epirus,  

Pytagoras, filosof,  

Pytiske gud, Apollo,  

Pædagogianerne, adelige drenge, 

Pømenius, henrettet, 

Ra, flod ( Volga), ved hvis bredder samles rabarbara,  

Rabannerne, serisk folk,  



Ramestes, konge i Ægypten,  

Rando, alamannisk fyrste,  

Raurakum eller Rauraki, by i Gallien (Augst ved Basel), 

Ravenna, by i Italien, 

Rebas, flod ved det Sorte Hav, 

Reburrerne, romersk æt,  

Regium, by i Italien,  

Regulus, romersk hærfører,  

Rehimene, provins hinsides Tigris, 

Reman, fæstning i Mesopotamien, 

Remi, by i Gallien (Reims), 

Remigius, regnskabsfører ved hæren, hofmarskal, dræber 

sig selv,  

Resaina, østerlandsk by,  

Resus, konge i Trakien,  

Rifæiske, bjerge  

Rigomagum, by i Germanien, 

Rikomeres, høvedsmand for hustropperne,  

Rinokorura, by i Ægypten,  

Robur, fæstning ved Basel,  

Rodanus, flod (Rhone), 

Rodope, bjerg i Trakien, 

Rodope, egn i Trakien,  

Rodus, by på øen Rhodus,  

Rogomanius, flod i Persien,  

Roksolanerne, folk ved Mæotissøen, 

Romanus, landshøvding i Afrika, hans uretfærdighed mod 

Leptitaneme, mod Firmus, 

Romanus, tribun,  

Rombitus, flod i Sauromaternes land,  

Romulus, senator i Akvileja, 

Rostra, i Rom, 

Rotomagi, by i Gallien (Rouen), 

Rufina, romersk dame,  

Rufinus, øverste hjælper hos den prætoriske præfekt,  

Rufinus Aradius, landshøvding, 

Rufinus Vulkatius, prætorisk præfekt i Gallien, Gallus’s 

morbroder, 

Rumitalka, tribun,  

Rumo, Sarmaterfyrste,  

Ruricius, landshøvding i Afrika, 

Rusticianus, overpræst,  

Rustikus Julianus, arkivforstander, bypræfekt i Rom 

Rutupiæ, by i Brittannien, (Richborough) 

Rymmus, flod i Persien,  

Ryndakus, flod, 

Rætien, provins, 

Saansaan, persisk ord, „kongernes konge",  

Sabaja, illyrisk øl, hvoraf Sabajaren, tilnavn til Valens, 

Sabaria, by i Pannonien, 

Sabiuianus, høvedsmand for rytteriet, Ursicinus’s 

eftermand, 

Sabinus, biskop,  

Sabinus, fra Nisibis, 

Sabostius, senator i Akvileja,  

Safraks, Goterhøvding,  

Saga, by i det persiske Skytien,  

Saganis, flod i Karmanien,  

Sagarevs, flod,  

Saguntinerne, i Spanien,  



Sakerne, folk i Persien,  

Sale, by i Hyrkanien,  

Salia, skatmester,  

Salices, by i Trakien,  

Salierne, frankisk folk,  

Saliso, by i Germanien,  

Sallustius, historieskriver,  

Sallustius, prætorisk præfekt i Gallien, konsul med Julian 

år 363, fraråder Julian mod persertoget,  

Sallustius (Saturninus S. Sekundus), prætorisk præfekt i 

østerlandene, afslår kejserværdigheden, sendemand til 

perserne, efterfølges af Nebridius,  

Sallustius, skjoldbærer,  

Sallustius, tribun,  

Salluvii, by i Gallien,  

Salmaces, mauritansk høvding, 

Salsula, romersk æt,  

Salvius, skjoldbærer,  

Samosata, by i Kommagene, 

Sangarius, flod ved det Sorte Hav,  

Sanktio, by i Alamannien,  

Sannio, træl i lystspillet,  

Santones, by i Gallien (Saintes), 

Sapaudia (Savojon),  

Sapirerne, folk ved det Sorte Hav, 

Sapor, perserkonge, parterkonge, angriber Singara og 

Bezabde, begynder krig med Valentinian, Kongernes 

Konge  

Saracenerne, de samme som de skenitiske araber - De 

assanitiske Saracenerne tilbyder Julian sin hjælp, de 

hjælper Romerne under Konstantinopels belejring, 

Saramanna, by i Hyrkanien, 

Sargeterne, folk ved det Sorte Hav,  

Sarmaterne, de frie Sarmater i modsætning til 

Limiganterne, angriber Møsien og Pannonien, de asiatiske 

Sarmater, 

Konstantin giver dem boliger i Romerriget 

Saturninus, slotsfoged,  

Saturninus, centurion,  

Saturninus, hærfører mod Goterne, 

Saukonna, Saone,  

Sauromaces, konge i Hiberien,  

Scipio den Ældre, Scipio Afrikanus,   

Scipio, Gnejus,  

Scipio, Publius Kornelius, 

Sebastianus, hærfører, kæmper mod Goterne, 

Sebennytiske, Nilmunding  

Sedelaukum, by i Gallien,  

Sedratyra, by i Gedrosien,  

Segestanerne, østerlandsk folk, 

Segusio, by i Gallien,  

Sekstius, hærfører mod Gallerne, 

Sekvana, (Seine),  

Sekundinus, hærfører i Osdruene, 

Sekundus Sallustius se Sallustius  

Sele, by i Susiana,  

Selevcia, by i Isaurien, 

Selevcia, by i Persien, også kaldt Koko  

Selevkus Nikator, konge i Syrien, 

Selymbria, by ved Propontis,  

Semiaukus, tribun,  

Semikupus, romersk æt,  



Senicius, Bassianus’s broder, 

Senones, by i Gallien (Seno), 

Sera, by hos Sererne,  

Serapeum, Serapistempel i Aleksandria, på øen Orzana, 

Serapinus, romersk æt, 

Serapio, Alamannerkonge, oprindelig kaldt Agenarikus, 

Serdika, Sofia i Bulgarien,  

Serendiverne, folk paa Ceyton, 

Serenianus, af byrd Pannonier, hærfører i Fønike,  

Sererne, kineserne,  

Sergius, romersk hærfører, 

Serika, provins i Persien,  

Serikus, orgelbygger,  

Severianus, hærfører,  

Severinus, pannonisk munk,  

Severus, Septimius, kejser,  

Severus, Cæsar under Galerius, 

Severus, høvedsmand for rytteriet, deltager i slaget ved 

Argentoratum, hjælper Julian med at undertvinge 

Salierne, hans eftermand Lupicinus høvedsmand for 

fodfolket under Valentinian, sendes til Brittannien, 

Severus, Tripolitanernes sendemand, 

Sicininus’s basilika, i Rom,  

Side, by i Pamfylien, 

Sigismund, Gundebauds søn,  

Silva, fra Leptis,  

Silvanus, modkejser mod Konstantius,  

Silvanus’s bad i Kampanien,  

Silvanus, sagfører, 

Simonides, digter,  

Simonides, filosof,  

Simplicius, anklaget for højforræderi, 

Simplicius, sproglærer, senere vikar i Rom,  

Sinderne, folk ved det Sorte Hav,  

Singara, by i Mesopotamien, belejret og ødelagt af Sapor,  

Sinhorium, fæstning i Armenien, 

Sinistus, navnet på Burgundernes fornemste præster,  

Sinkerne, folk ved Mæotissøen, 

Sinope, by i Pontus,  

Sintula, staldmester, 

Sirmium, by i Pannonien, erobret af Julian  

Sisara, fæstning i Mesopotamien, 

Siscia, by i Pannonien,  

Sitifis, by i Afrika,  

Det sitifensiske Mauritanien  

Sizygerne, serisk Folk,  

Skarponna, by ved Mosel,  

Skaurus, taler,  

Skenitiske Araber, se Saracenerne  

Skiron, røver, 

Skordiskerne, folk i Trakien, 

Skorpioner, krigsmaskiner,  

Skudilo, høvedsmand for skjoldbærerne,  

Skyrerne, gotisk folk,  

Skytaler, en art slanger i Ægypten,  

Skyterne i Asien, Konstantius’s forbundsfæller,  

Skytien, Persisk provins  

Skytopolis, by i Palæstina,  

Skævola, taler,  



Smintiske Apollo 

Sofanes, græsk hærfører,  

Sofokles, digter,  

Sofronius, notar, senere bypræfekt i Konstantinopel, 

Soforius se Fosforius, 

Sogdiana, persisk provins, 

Sokanda, by i Hyrkanien,  

Solicinium, i Germanien,  

Sontius, flod ved Akvileja, 

Sopianæ, by i Pannonien,  

Sortehavet (Pontus evkseinus)  

Sosingites, i Assyrien,  

Sotira, by i Asien,  

Spektatus, tribun og notar, 

Spoletium, by i Umbrien, 

Spudasius, hofkasserer,  

Stadium, i Rom,  

Stagira, by i Trakien,  

Stakao, Austorianer,  

Statarius, romersk æt,  

Stelenus, Herkules’s ledsager,  

Strategius se Musonianus 

Strategius, Prokopius’s ven,  

Strymon, flod,  

Støkaderne, øer,  

Subikare, fæstning i Mauritanien,  

Sugabarris, fæstning i Mauritanien,  

Sugges, mauritansk hærfører,  

Sukki, pas mellem Trakien og Dakien,  

Sumere, fæstning ved Tigris,  

Sunonensiske sø, i Bitynien,  

Suomarius, Alamannerkonge,  

Superventorerne, let rytteri,  

Supræ, en slags drabanter,  

Surena, embedstitel for den øverste satrap hos perserne,  

Susa, by i Susiana  

Sveridus, Goterhøvding,  

Sveverne, tysk folk,  

Syagrius, notar, senere præfekt og konsul i år 381,  

Syene, by i Ægypten,  

Symmakus, senator, bypræfekt i Rom,  

Symmakus, formand i senatet, Boetius’s svigersøn,  

Symmakus, biskop i Rom,  

Symmakus, jøde, sagfører,  

Symplegaderne, klipper,  

Syrakusæ, by på Sicilien,  

Syromederne, folk i Persien,  

Syrterne, i Afrika,  

Tabernæ, by i Germanien, 

Tabiana, ø i Persis, 

Tages, offertyder 

Tajfalerne, gotisk folk,  

Talassius, prætorisk præfekt, Gallus’s fjende,  

Tampsapor, persisk hærfører,  

Tanais, flod, (Don), de tanaitiske halaner, 

Tanitiske, Nilmunding,  

Tapfare, by i Arabien,  

Tarracierne, romersk æt,  



Tarracius Bassus, bypræfekt i Rom,  

Tarsus, by i Cilicien,  

Tasus, ø,  

Taurerne, folk ved det Sorte Hav,  

Taurini, by i Italien (Torino), 

Tauriskus, overvundet af Herkules, 

Taurus, bjerg, 

Taurus, kvæstor, prætorisk præfekt,  

Tebais, provins i Ægypten, 

Teben, by i Bøotien, 

Teben, by i Ægypten,  

Telane, Odoakars søn, 

Temis, gudinde, 

Temiskyræiske, lund,  

Tenodus, ø,  

Teodegota, Teoderik den Stores datter, gift med 

Burgunderkongen Sigismund,  

Teoderik, søn af Valamir, dræber Odoakar, 

Teodora, Konstantius Klorus’s hustru, 

Teodorus, notar, der er to andre af samme navn,  

Teodosia, by på Krim,  

Tesdosius den Ældre, hærfører, drager til Brittannien, 

høvedsmand for rytteriet,  

Teodosius den Yngre, hærfører i Møsien, senere kejser,  

Teodosius, senator,  

Teodotus, landshøvding,  

Teofanius, flod i Sauromaternes land,  

Teofilus, landshøvding i Syrien, 

Teognis, digter,  

Teolaifus, underhærfører,  

Teopompus, historieskriver,  

Teredon, by i Assyrien,  

Terentius, bager, senere landshøvding, 

Terentius, hærfører, 

Terentius, lystspildigter,  

Termodon, flod ved det Sorte Hav,  

Tersites, hos Homer, 

Tertiakerne, rytterri,  

Tertullus, bypræfekt i Rom,  

Tervingerne, gotisk folk,  

Tessalonika, by i Makedonien,  

Tevkira, by i Ægypten, også kaldt Arsinoe,  

Tevtomeres, livdrabant,  

Tibarenerne, folk ved det Sorte Hav,  

Tibris, flod ved det Sorte Hav, 

Tibur, by i Italien, 

Ticinum, by i Italien (Pavia), 

Tifys, Argos styrmand,  

Tigaviæ, by i Mauritanien,  

Tigris, flod,  

Tilsafate, by i Mesopotamien,  

Tiluta, fæstning på en ø i Evfrat, 

Timagenes, græsk historieskriver, 

Tingis, fæstning i Mauritanien, 

Tios, by ved det Sorte Hav,  

Tipata, by i Mauritanien,  

Tipose, by i Mauritanien,  

Tisias, græsk taler,  

Titus, kejser, erobrer Jerusalem,  



Tmuis, by i Ægypten,  

Tokarerne, folk i Baktrien,  

Toksiandria, frankisk by på romersk grund,  

Tolosa, by i Gallien (Toulouse), 

Tomi, by i Trakien,  

Tomyris, Skyternes dronning, 

Totordanes, flod i Sauromadernes land, 

Tragonike, by i Persis, 

Trajanus, kejser, hans tribunal i Persien undertvinger 

Dakien, anlægger Marcianopolis og Nikopolis,  

Trajanus, underhærfører i Armenien, kæmper heldig mod 

Goterne, 

Transcellensiske bjerg, i Mauritanien, 

Transjugitanerne, 

Trapesus, by i Lilleasien,  

Trasimundus, Vandalerkonge,  

Tres Tabernæ, by i Germanien (Reinzabern), 

Trebatius, retslærd,  

Treviri, by i Gallien (Trier),  

Tribokkerne, folk i Germanien, 

Tribunki, romersk fæstning i Germanien,  

Tricensima, by i Germanien (Kellen),  

Tridentum, Trient,  

Trikasini, by i Gallien (Troyes),   

Trikasinerne, folk i Germanien,  

Trikoriske bjergåser i Gallien, 

Tripolis, i Afrika,  

Trivane, Teoderik den Stores kammerherre, 

Trivia, gudinde,  

Tros, konge i Dardanien,  

Trulla, romersk æt,  

Tubusuptum, by i Mauritanien, 

Tufa, Odoakars hærfører,  

Tukydides, historieskriver, 

Tule, ø,  

Tullianske fængsel i Rom,  

Tullius se Cicero, 

Tungri, by i Gallien,  

Tungrikanerne, soldater, 

Turini, by i Gallien (Tours),  

Turingerne, et folk,  

Tuskulum, by i Italien,  

Tyana, by i Kappadokien,  

Tyndaridiske brødre, Kastor og Polluks,  

Tyndenserne, folk i Mauritanien, 

Tynia, egn i Bitynien,  

Tyras, flod (Dniestr), 

Tyrus, by ved det Sorte Hav, 

Tyrus, by i Fønike,  

Ulikses, Odysses,  

Ultra, søn af Hiberkongen Aspakuras,  

Ur, by i Persien, 

Urbicius, hærfører i Mesopotamien, 

Urius, Alamannerkonge,  

Ursatius, hofmarskal,  

Ursicinus, Alamannerkonge, 

Ursicinus, høvedsmand for rytteriet i østerlandene,  

Ursicinus, Maksiminus’s efterfølger,  

Ursinus, modbiskop mod Damasus i Rom,  



Ursulus, bestyrer af skatkamret, henrettes, 

Usafer, Sarmaterfyrste,  

Uskudama, Hadrianopolis, 

Utika, by i Afrika,  

Vadomarius, Alamannerkonge, hans søn var Vitikabius, 

Vagabanta, by i Mesopotamien, 

Vakkatum, fæstning i Persien,  

Valamir, Goterkonge,  

Valens, modkejser mod Gallienus, 

Valens, Licinius’s Cæsar,  

Valens, kejser, Pannonier af byrd,  

Valens Jovinus, se Jovinus 

Valentia, by i Gallien (Valence), 

Valentia, provins i Brittanien,  

Valentinianus, kejser, Pannonier af byrd, tjener først i 

Gallien, efterstræber alemannerkongen Makrianus,  

Valentinianus den Anden, kejser, 

Valentinus, tribun, senere landshøvding,  

Valentinus, Pannonier, forvist til Brittannien,  

Valeria, Diokletians datter,  

Valeria, egn i Pannonien,  

Valerianus, første officer blandt hustropperne,  

Valerianus, staldmester,  

Vangioner, by i Germanien (Worms), 

Vardanes, Ktesifons anlægger, 

Varronianus, Jovians fader,  

Varronianus, Jovians søn,  

Vasatæ, by i Gallien,  

Vatikanet, i Rom,  

Veji, by i Italien,  

Velia, by i Lukanien,  

Ventidius, Antonius’s hærfører,  

Venus, gudinde,  

Venustus, vikar i Spanien,  

Venustus, ansat ved statskasseforvaltningen,  

Vercellum, by i Italien,  

Verenianus, livdrabant,  

Vergantia, dvs. Brigantium, 

Vergilius, digter,  

Verissimus, underhærfører,  

Verona, by i Italien,  

Verterne, persernes forbundsfæller,  

Verturianerne, skotsk folk,  

Verus, kejser,  

Vespasianus, kejser,  

Vestralpus, Alamannerkonge,  

Veteranio, kejser,  

Vetranio, hærfører,  

Viderikus, Østgoterkongens søn,  

Vidinerne, skytisk folk,  

Viduarius, Kvaderkonge,  

Vienna, by i Gallien (Guienne), og Viennensis, provins,  

Viktohalerne, gotisk folk,  

Viktor, historieskriver, landshøvding i Pannonien,  

Viktor, Sarmater, hærfører høvedsmand for rytteriet,  

Viktor, underhærfører,  

Viktor, tribun,  

Viktorinus, Maksiminus’s ven,  



Vincentius, tribun, vikar i Afrika,  

Virta, by i Mesopotamien,  

Visula, flod (Veiksel),  

Vitaksa Sarmatina, by i Asien,  

Vitakser, persiske embedsmænd,  

Vitalianus, underhærfører,  

Vitalianus, soldat,  

Vitikabius, Alamannerkongen Vadomarius’s søn,  

Vitimiris, Goterkonge, 

Vitrodorus, Kvaderkongen Viduarius’s søn,  

Viventius, kvæstor, bypræfekt, prætorisk præfekt,  

Viterik, Grevtungernes konge,  

Vokontierne, gotisk folk,  

Vologesia, by i Assyrien,  

Vulkatius se Rufinus 

Zabodicenerne, folk i Mesopotamien,  

Zagrus, bjergegn i Medien,  

Zaita, by i østerlandene,  

Zammak, mauritansk fyrste,  

Zariaspes, flod i Baktrien,  

Zeno, filosof, 

Zeno, østromersk kejser,  

Zenobia, dronning i Palmyra,  

Zevyma, by i Kommagene,  

Ziannerne, en legion,  

Ziate, fæstning i Mesopotamien,  

Zinafer, Sarmaterfyrste, 

Zizais, Sarmaterfyrste, 

Zombis, by i Medien,  

Æaciden, Pyrrus,  

Ædesius, kejserlig håndskriver, 

Ædiko, Odoakars fader,  

Ægyptus, Homers navn på Nilen, 

Ækvitius, tribun, underhærfører, hærfører i Illyrikum, 

konsul i 374,  

Ækvitius, tribun og slotsopsynsmand,  

Ælianus, underhærfører,  

Æmona, by,  

Æmus se Hæmus, 

Ænus, by i Trakien,  

Æskines, taler i Atenen, 

Æskulapius, gud,  

Æsopus, skuespiller,  

Ætna, bjerg på Sicilien  

Øa, i Afrika (Tripoli),  

Økardes, flod i Sererlandet,  

Ønunia, by i Partien,  

Østerlandene, fra Evfrat til Nilen,  
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