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EKSTRAMATERIALE TIL LYDBOG



DEN ROMERSKE HÆRS 
KOMMANDOVEJE 

I ÅR 43 E.V.T. 

Kejser Claudius

Den kejserlige generalstab

General Aulus Plautius Andre 
hærførere

Legater for Niende, 
Fjortende og

Tyvende Legion

Vespasian – legat for 
Anden Legion, Augusta

Lejrkommandant

Overcenturion
Kommandør for
Første Kohorte

Vitellius – 
seniortribun

Fem stabstribuner

58 andre
centurionerHovedkvarterets

stab, herunder:
våbenmester,
våbensmed,

overfeltskær etc. Macro – centurion

Cato – optio

Standartbærer
Centuriens skriver

80 legionærer

Kavaleri-
kontingent 
–120 mænd

fordelt 
på 4 eskadroner, 

hver anført af 
en dekurion

9 andre
kohorter
anført af

overcenturioner. 
Hver kohorte består 

af 6 centurier
anført af 
junior-

centurioner
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En romersk legions sammensætning

Anden Legion omfattede, ligesom alle andre legioner, om
kring femtusind femhundrede mand. Den grundlæggende 
enhed var centurien med firs mand under kommando af 
en centurion med en optio, der fungerede som næstkom
manderende. Centurien var opdelt i enheder af otte mand, 
som hver delte værelse i barakkerne og et telt, når de var på 
felttog. Seks centurier udgjorde en kohorte, og ti kohorter 
udgjorde en legion, hvoraf Første Kohorte var dobbelt så stor 
som de andre. Hver legion var ledsaget af en kavalerienhed 
på hundredetyve mand, opdelt i fire eskadroner, som tjente 
som spejdere og budbringere. Ordnet efter faldende rang var 
de vigtigste militære grader følgende:

Legaten var en mand med aristokratisk baggrund. Legaten 
var typisk i midten af trediverne og kommanderede legionen 
i op til fem år i håbet om at kunne skabe sig et navn, for at 
fremme sin efterfølgende politiske karriere. 

Lejrkommandanten var en erfaren soldat, der tidligere 
havde været legionens overcenturion og var på toppen af 
en professionel soldats karriere. Han var bevæbnet med stor 
erfaring og integritet. 

Seks tribuner tjente som stabsofficerer. Disse var mænd i 
begyndelsen af tyverne, der tjente i hæren for første gang for 
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at få administrativ erfaring, før de tiltrådte juniorstillinger 
i civil administration. Seniortribunen var anderledes. Han 
var bestemt til et højt politisk embede og med tiden kom
mandoen over en legion. 

Tres centurioner var legionens rygrad og sørgede for di
sciplineringen og træningen. De blev håndplukket for deres 
lederegenskaber og for deres villighed til at kæmpe til det 
sidste. Det fulgte heraf, at deres dødelighedsrate langt over
steg andre rangs. Overcenturionen ledede den første centu
rie i Første Kohorte, og var en højt dekoreret og respekteret 
person. 

Legionens fire dekurioner ledede kavalerieskadronerne og 
håbede på forfremmelse til kommandoen over hjælpekava
lerienhederne. 

Hver centurion blev assisteret af en optio, der fungerede 
som ordonnans med lederopgaver af mindre betydningsfuld 
karakter. Optioer ventede på en ledig stilling i centurionatet. 

Under optioerne var legionærerne, som var mænd, der var 
hvervet til femogtyve års tjeneste. I teorien skulle en mand 
være romersk statsborger for at kvalificere sig, men rekrut
ter blev i stigende grad hentet fra lokale befolkninger og fik 
romersk statsborgerskab, når de sluttede sig til legionerne. 

Lavere i status end legionærerne var mændene i hjælpeko-
horterne. Disse blev rekrutteret fra provinserne og forsynede 
Romerriget med dets kavaleri, lette infanteri og andre spe
cialiserede færdigheder. Romersk statsborgerskab blev tildelt 
efter fuldendelsen af femogtyve års tjeneste. 
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Den romerske invasion af Britannien i 
43 e.v.t. med illustration af den romerske  

fremrykning og de vigtigste stillinger

Camulodunum

Rutupiæ
Mead Way-floden

Tamesis-floden
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