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Velg én av disse oppgavene:
Hvis du også skal skrive 5-poengsoppgave (ANT2011): Merk at besvarelsene ikke skal overlappe.
Pass derfor på at du ikke skriver om akkurat samme emnet i begge besvarelsene.
1) Drøft forskjellige syn på Augustus i nyere tids forskning (1920-2017). Bruk eksempler og legg
vekt på hva slags kilder og tolkning av kildene som ligger til grunn.
2) Augustus og res gestae: Hvilket bilde av seg selv ønsket han å gi? Drøft hva som kan ha vært
bakgrunnen for at han inkluderte enkelte handlinger og utelukket andre, gjerne med belegg i andre
kilder (historiske, arkeologiske o.s.v.).
3) Nevn noen eksempler på inngrep som Augustus gjorde i Romas byrom. Her kan du bruke både
nye eksempler og inngrep i eldre kontekster.
4) Den romerske domus som uttrykk for status i den offentlige og private sfære. Ta utgangspunkt i
atriumhus fra Pompeii og Herculaneum og drøft de forskjellige rommenes funksjon i forhold til
utadrettede og innadrettede virksomheter i familien.
5) Aeneas som Augusteisk helt. Forklar og drøft.
6) Drøft ett eller flere litterære verk som du mener belyser det augusteiske moralsyn. Verkene
behøver ikke nødvendigvis å hylle det offisielle syn.
7) Drøft stilretninger eller ikonografiske motiver som forskningen oppfatter som typiske for
Augusteisk billedkunst.
8) Gi noen eksempler på myter i Augusteisk kunst og analyser dem i forhold til deres religiøse
og/eller ideologiske funksjon.
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Formalia
Omfang: 8-10 sider à 2.300 tegn. Litteraturlisten regnes ikke med i det totale sideantallet. Anbefalt skrifttype
er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.
Besvarelser uten kildehenvisninger (noteapparat og litteraturliste) godtas ikke. Vi forventer at alle
besvarelser oppfyller formelle krav til akademisk skriving: http://www.hf.uio.no/studier/ressurser/kilder/
Dersom du leverer en besvarelser med mangelfulle eller misvisende kildehenvisninger kan du bli mistenkt
for fusk: https://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/
Hvordan du skal gå frem for å levere besvarelsen, se:
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/ressurser/innlevering/innlevering_fronter.html

