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Limeskongressen 2015 
Øl, pølser og romertidsarkæologi 
 

 

I september 2015 blev den 23. Internationale Limeskongres afholdt i Ingolstadt i Bayern. Kongressen har eksisteret 

siden 1949, og med mere end 400 deltagere og over 200 præsentationer er det den største tilbagevendende 

begivenhed, som beskæftiger sig med de romerske grænseområder.   

 

 

 

I september 2015 samledes godt 400 arkæologer fra 

30 lande i den sydtyske by Ingolstadt lidt nordøst for 

München. Ingolstadt er en middelalderby, hvis 

arkitektur hovedsagelig er præget af byens militær-

historie. Byen er blandt andet kendt fra Mary Shellys 

Frankenstein, hvor Dr. Frankenstein studerede og 

udviklede sin interesse for kemi ved det fiktive 

Ingoldstat Universitet. I september var det dog den 23. 

Limeskongres, eller International Congress of Roman 

Frontier Studies, som trak arkæologerne til Bayern. 

Kongressen blev afholdt i et semimoderne beton-

byggeri, som huser byens tekniske universitet med det 

gamle kanonstøberi som nabo. Kongressen var 

organiseret af prof. dr. C. Sebastian Sommer, Landes-

konservator i Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 

stærkt hjulpet af et team anført af Suzana Matešić fra 

Deutsche Limeskommission. På vores breddegrader er 

sidstnævnte kendt i romertids- og våbenofferkredse 

for sin ph.d. om militærudstyret i Thorsbjerg Mose, 

som netop er udgivet af Schloss Gottorf.  

 

Limeskongressen er den største tilbagevendende 

begivenhed for provinsialromersk arkæologi med 

fokus på de romerske grænseområder. Den afholdes 

hver tredje år, mere eller mindre skiftevis i øst og i vest, 

i de tidligere romerske provinser, fra León i Nordvest-

spanien til Sterling i Skotland og Amman i Jordan. 

Kongressen har siden årtusindskiftet set en stigning i 

såvel deltagere som antal foredrag, og Ingolstadt slog 

alle rekorder, for med over 400 deltagere og cirka 220 

papers var kongressen i 2015 den mest besøgte 

nogensinde. Dette skyldes ikke mindst en stigende 

deltagelse af studerende, som, særligt for de, der kom 

fra Østeuropa, også fik mulighed for at søge rejse-

stipendier udbudt af delstaten Bayern. Deltagerne er 

arkæologer og historikere, som beskæftiger sig med 

strukturerne og livet ved de romerske grænser. De 

fleste kommer fra regionerne langs den daværende 

grænse, men siden årtusindskiftet har der fast været 

en delegation af arkæologer fra Danmark, og de sidste 

par gange sågar deltagere fra så eksotiske steder som 

Mexico og Finland. 

 

Limeskongressen bliver til 
Kongressen blev startet af den engelske arkæolog og 

historiker Eric Birley fra Durham University. Birley 

forbindes med udgravninger af forterne ved Hadrians 

Mur. Han havde allerede i 1920’erne været i kontakt 

med kolleger ved den tyske Reichs-Limeskommission, 

som stod for udgravninger og publikationer af de 

romerske forter, vagttårne og voldanlæg, som strakte 

sig fra Rhinen over land til Donau, grænsen mellem det 

såkaldte Agri Decumates og Germanien. I den tyske 

terminologi var ordet Limes i første omgang synonymt 

med dette område. De politiske omstændigheder 

gjorde dog, at planerne ikke blev til noget lige med det 

samme. Først efter 2. verdenskrig blev det endelig 

muligt at mødes, og 20 arkæologer mødtes i 

Newcastle i 1949. Formålet med kongressen var at 

skabe et forum, hvor man kunne udveksle de 

erfaringer, man gjorde sig ved udgravningerne af de 

romerske forter. Den første kongres havde deltagelse 

af store romerske arkæologer og historikere som 

Andreas Alföldi, Rudolf Laur-Belart, Mortimer Wheeler 

og Albert Egges van Giffen (som opfandt kvadrant-

systemet i forbindelse med udgravningen af det 

romerske fort ved Valkenburg nær Leiden i Holland). 

Måske mere interessant for os deltog Hans Norling-

Christensen. Han havde, som den eneste repræsentant 

for Barbaricum, en artikel med i kongrespublikationen. 

 

Der var fra starten et stærkt fokus på konkrete ud-

fordringer, for eksempel identifikation af ruminddelingen 

i forterne og dokumentation af fundene. Et andet 

væsentligt aspekt var at mødes med kolleger, som nor-
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malt ikke var så tilgængelige. Under den kolde krig var 

kongressen en kærkommen mulighed for at udveksle 

tanker med forskere på tværs af jerntæppet. To gange 

kom den politiske virkelighed dog i vejen for kongressen: 

første gang var i begyndelsen af 1960-erne, hvor uroen 

i Ungarn gjorde, at man måtte flytte arrangementet til 

Jugoslavien. Anden gang, i begyndelsen af 1990-erne, 

måtte man aflyse kongressen i Serbien på grund borger-

krigen i Bosnien som fulgte Jugoslaviens opløsning. 

 

Fra kongressens start har engelske og tyske arkæologer 

udgjort grundstammen af deltagere. Kongressen har 

aldrig haft en egentlig officiel bestyrelse, men bliver 

varetaget af erfarne deltagere. Her har en repræsentant 

for de engelske og én for de tyske arkæologer en 

uofficiel rolle som chairs of congress, hvorved 

balancen mellem England og kontinentet bliver opret-

holdt. 

 

Efter kongressen bliver foredrag og postere publiceret, 

men det foregår ikke i nogen systematisk form. På 

grund af kongressens autonome styring er der ikke 

nogen ensartet eller samlet strategi, så ansvaret hviler 

alene på den enkelte arrangør. Indtil nu er kun 

kongressen i Durham i 1959 aldrig publiceret. Normalt 

præsenteres publikationen på den efterfølgende 

kongres. Kongressens autonome styring gør desværre 

også, at det kan være svært at finde frem til op-

lysninger. Sidst i artiklen finder du derfor en liste over 

kongresserne og deres publikationer. 

 

Ingolstadt 
Limeskongressen i Ingolstadt varede en uges tid fra 

mandag d. 14. til søndag d. 20. september. Der var, 

som altid, arrangeret både en for- og en efter-

ekskursion. Også under kongressen var et væsentligt 

aspekt, at programmet vekslede mellem dage med 

foredrag og dage med ekskursioner, således at tre af 

de syv dage gik med heldagsekskursioner.  

 

Foredragene 
De cirka 220 papers var fordelt på i alt tyve foredrags-

sessioner og en postersession. På grund af Limes-

kongressens specielle setup med de mange ekskursioner, 

har det, ved de senere kongresser, været nødvendigt 

at afholde fire sideløbende sessioner. Disse var fordelt 

på et stort auditorium og tre mindre foredragsrum. På 

grund af det store deltagerantal forsøgte man at live-

streame foredragene i de mindre rum til nabolokaler. 

Det var dog ikke en stor succes, enten fordi teknikken 

fejlede, eller fordi kameraet kun gengav powerpoint-

præsentationerne og ikke foredragsholderen. De 

officielle sprog har traditionelt været engelsk, tysk og 

fransk, samt undertiden det lokale sprog, for eksempel 

spansk da kongressen var i León i 2006. Reelt bliver 

der dog stort set kun talt på engelsk og tysk (en 

undtagelse er enkelte spaniere, som taler spansk alle 

steder), og der er oven i købet en tendens til at 

engelsk bliver mere og mere fremherskende, selv 

blandt de tyske forskere. Dette synes at skyldes dels 

en generel udvikling, idet de tyske forskere er blevet 

bedre til engelsk og dels, at deres forskning ved en 

præsentation på engelsk når et større publikum. En 

hybrid, som ses undertiden er foredrag holdt på tysk, 

men med en powerpoint med forklarende tekst på 

engelsk. Det er typisk forskere, som ikke føler sig 

fortrolige med at tale på et fremmedsprog. 

 

Under den afsluttende samling blev spørgsmålet om 

kongressens sammensætning i øvrigt taget op, da man 

ønskede at vide, om antallet af sessions og ekskursioner 

burde modereres i fremtiden. På spørgsmålene om tre 

versus fire samtidige sessions og heldags- versus 

halvdagsekskursioner viste der sig et overvældende 

flertal for at fortsætte som hidtil. 

 

Temaer 
I mange år var kongresserne stærkt præget af tekniske 

temaer med fokus på grænseforter, legionslejre og 

forskellige aspekter af bygningerne i disse. Det kunne 

være udviklingen af mandskabsbarakker eller under-

søgelser af andre typer af bygninger som kornkamre, 

værksteder eller hospitaler. Derudover var der typisk 

en geografisk opdeling og et fokus på særlige 

historiske perioder. Den geografiske opdeling ville 

være baseret på de romerske provinser, således at 

sessionerne var navngivet for eksempel Britain eller 

The Germanies eller The Pannonian provinces. Dette 

var i høj grad bundet op på formålet med kongressen, 

nemlig først og fremmest udforskningen af de militære 

anlæg langs Limes. De historiske sessioner om-

handlede typisk enten begyndelsen og kampagnerne i 

Germanien under kejser Augustus eller slutningen og 

den senromerske periode, hvor fæstningerne ændrede 

karakter i takt med at de samfundsmæssige forhold 

ændrede sig. Det stærke militære fokus førte, ikke 

overraskende, til en stærk overvægt af mandlige 
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arkæologer op gennem det 20. århundrede, men i takt 

med et stigende fokus på sociale elementer og andre 

mindre hardcore militære emner, steg antallet af 

kvindelige deltagere også. Så sent som ved kongressen 

i Newcastle i 2009 fik sessionen ”Women & families in 

the Roman army” afgørende betydning for bevidst-

heden om, at forterne ikke kun var for soldater, men 

at livet også dengang var betydeligt mere komplekst, 

end man måske opdagede, hvis det primære fokus var 

på bygningernes funktion og grænsernes politiske 

betydning. Newcastle var ikke kun stedet, hvor kvinder 

og de romerske grænser for alvor gjorde deres indtog i 

Limeskongressen. Dette år slog også barbarerne 

igennem som en vigtig del af det større billede. En stor, 

dansk organiseret session om Barbaricum præsenterede 

14 talere fra Central- og Nordeuropa inklusiv en debat 

mellem Ulla Lund Hansen fra København og Michael 

Erdrich fra Lublin om romerske bronzekar i Barbaricum 

og deres omløbstid.  

 

I de senere år har der været en stigning i tematiske 

sessioner. I Ingolstadt var der en god blanding af de to, 

da der altid vil være brug for at kunne præsentere nye 

opdagelser og udgravninger fra bestemte regioner. I 

øvrigt var 10 af 15 tematiske sessioner organiseret af 

kvinder, mens op mod 40% af af papers/posters blev 

givet af kvinder. 

 

Sex og druk 
... er altid populære temaer for arkæologer. Sessionen 

“Sex in the Frontiers” gik tæt på forskellige aspekter af 

seksualitet og familieliv ved grænsen med foredrag 

som ”'Where are the whores?' Expectations and realities 

of sexual relations in Roman military communities” og 

“Same-sex and single-parent families in the Roman 

frontiers”. De måske lidt poppede titler til trods, gav 

denne session et fagligt velfunderet aspekt af et tema, 

som oftest ses udfoldet i populærvidenskabelige bøger 

med flotte billeder af statuer og frække vægmalerier. 

Foredrag som ”Marriage, child-birth and death – rites 

of passage in the graves of women from Emona” 

og ”Married with Children – The Marital Patterns of 

the Roman Auxiliary Soldiers and the Diplomata 

Militaria” medvirkede til at skabe et mere nuanceret 

billede af de romerske hjælpetroppers liv.  

 

En anden session havde den simple titel ”Food and 

drink”. Her kunne man høre foredraget ”Last (b)orders, 

please! The beer necesseties of Roman military life on 

the German Limes”, som udforskede de romerske 

soldaters ølforbrug gennem fremlæggelsen af såvel 

litterære som epigrafiske kilder samt adskillige 

romerske bryggerier. ”Diet and foodways at the 

northern frontier: the isotope evidence” viste, hvordan 

nyere naturvidenskabelige metoder hjælper til at af-

tvinge den tidligere romano-britiske befolkning nogle 

svar om sin levevis. 

 

Den digitale tidsalder 
En anden teknologisk landvinding, som har gjort sit 

indtog, er de digitale muligheder for rekonstruktioner, 

såvel i forbindelse med tolkninger af enkelte sites som 

til brug på museer i forbindelse med formidlingen af 

den romerske fortid. Sessionen ”Reconstructions of 

Roman fortified sites and their surroundings” 

diskuterede brugen af rekonstruktioner og bevæg-

grundene bag, både ”gammeldags” 2D rekonstruktioner 

i landskabet og virtuelle eller konstruerede 3D 

rekonstruktioner. Hvordan når man frem til ud-

formningen af rekonstruktionen? Hvordan skal den 

præsenteres, hvor meget skal man gøre i felten, 

ødelægger man mere end man bidrager til forståelsen? 

Det er spørgsmål, som særligt engagerede kulturarvs-

arkæologerne, der i deres daglige arbejde har dem 

inde på livet når gamle fund skal vedligeholdes eller 

nye bevares. Disse spørgsmål blev også flittigt 

diskuteret blandt deltagerne under besøgene på 

forskellige sites under ekskursionerne. Allermest med 

på noderne var foredraget ”Miniature drone 

technology and the north-west frontiers”. Her 

præsenteredes, hvordan et lokalhistorisk selskab i 

Nordengland tæt på den skotske grænse blandt andet 

havde investeret i en Phantom 2 quadcopter drone 

med et GoPro kamera til at øge sit ”public engagement 

repertoire” dvs. supplere formidlingen af det lokale 

område med fotos og små film fra luften. Særlig 

interesse skabte det dog, da foredragsholderen i løbet 

af ekskursionerne lod apparatet flyve rundt. 

 

Moderne fæstningsarkæologi 
Men også på det traditionelle område tænkes der nyt. 

I et forskningssamarbejde mellem Römisch-Germanische 

Kommission, det arkæologiske institut i Frankfurt, det 

tjekkiske og det slovakiske videnskabelige akademi i 

henholdsvis Brno og Nitra udforsker arkæologer den 

del af Barbaricum nord for Donau, som deles af de 

Små og de Hvide Karpater. Områderne på hver side af 
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bjergkæderne formodes at være de steder, hvor de 

germanske stammer markomannerne og quaderne 

holdt til. Disse stammer spillede en væsentlig rolle i 

Markomannerkrigene under Marcus Aurelius i anden 

halvdel af det 2. årh. e.Kr. I området er fundet rester af 

op mod 30 romerske marchlejre fra denne periode. 

Over fem papers præsenterede oplægsholderne deres 

banebrydende resultater baseret på systematiske og 

udførlige geofysiske undersøgelser, kombineret med 

målrettede udgravninger og surveys, såvel som brug af 

andre teknologiske hjælpemidler som for eksempel 

LIDAR-kort. Herved har de opnået en detaljeret viden 

om udbredelsen, fæstningsstrukturerne, dateringen, 

fæstningernes levetid og den overordnede romerske 

politik i forhold til de lokale germanske bosættelser. Et 

område med en særlig høj koncentration af romerske 

levn er Mušov. Denne lokalitet er berømt for fundet af 

den indtil nu største germanske elitegrav fra romersk 

jernalder opdaget i 1988. Graven er netop dateret til 

tiden omkring Markomannerkrigene. 

 

Moderniseringstiltag 
I begejstring over det stigende antal yngre forskere 

eller forskerspirer som deltager i kongressen indstiftede 

styregruppen i 2012 i Bulgarien en pris for det bedste 

foredrag af en taler under 35. For at deltage skulle 

man blot ved begyndelsen af sit foredrag annoncere, 

at man var kvalificeret. Mod slutningen af kongressen 

kunne deltagerne så stemme. Tilsvarende kunne man 

stemme på den bedste poster. Her var der ingen 

aldersbegrænsning. Formålet var at skabe lidt mere 

opmærksomhed om posterne og at gøre noget for at til-

skynde yngre forskere til at bidrage med egne foredrag.  

 

Disse tiltag er for så vidt typiske for den atmosfære, 

der hersker på Limeskongresserne. Historien går, at 

man i de første årtier af kongressens levetid kunne 

opleve de store professorer som Eric Birley og Harald 

von Petrikovitz sætte sig på første række med den 

intention at splitte de yngre forskeres foredrag ad. Det 

var også en skæbne, som ramte de første kvindelige 

talere, som vovede at hævde, at det romerske militær 

muligvis også involverede kvinder. Disse yngre 

forskere var imidlertid standhaftige og de huskede 

denne opførsel, da de selv blev professorer. Derfor 

tilskyndede de til en uhøjtidelig omgangstone, hvor 

alle skulle føle sig velkomne. Da jeg for første gang 

deltog, som nyudklækket kandidat i Amman i 2000, 

blev jeg på den første ekskursion præsenteret for den 

tyske professor Tilmann Bechert, der som det første 

præsenterede sig ved fornavn, noget som selv i dag 

ikke er almindeligt i Tyskland. Hovedkraften bag dette 

og også bag de indstiftede priser var den mangeårige 

co-chair for Limeskongressen David Breeze fra Historic 

Scotland. Han gik på pension for nogle år siden, og 

overdrog i Ingolstadt sin position til Rebecca Jones, 

Head of Archaeology and World Heritage i Historic 

Environment Scotland, den første kvindelige co-chair 

for kongressen. 

 

Ekskursionerne 
Et vigtigt aspekt af Limeskongressen er naturligvis 

ekskursionerne. Kongressen i 1949 i Newcastle var 

sammenfaldende med 100-året for the Pilgrimage of 

Hadrian’s Wall, en vandring langs Hadrians Mur som 

finder sted hver tredje år. Når kongressen har været i 

Storbritannien, er det normalt faldet sammen med 

dette arrangement, men andre steder bliver der 

arrangeret ture til mere eller mindre nærliggende 

romerske sites. Ingolstadt er dog, i modsætning til de 

fleste tidligere kongresbyer, ikke oprindeligt et romersk 

fort eller en romersk by. Til gengæld ligger den kun få 

minutter fra det keltiske oppidum Manching, så dette 

spændende site så vi naturligvis på én af ekskursionerne.  

 

De mange ekskursioner giver deltagerne rig mulighed 

for at se museer og arkæologiske sites med forter og 

andet i regionen. Ekskursionerne før og efter giver des-

uden mulighed for at komme til interessante steder, 

som kræver lidt mere tid at nå.  

 

Som guide til ekskursionerne bliver det til hver kongres 

publiceret en håndbog, som giver en kort opdateret 

beskrivelse af alle relevante sites i området. Herved får 

deltagerne et godt overblik med henvisninger til den 

nyeste litteratur. 

 

For-ekskursion til Passau  
Deltagerne på for-eskursionen blev samlet op i bus ved 

hovedbanegården i München, inden turen gik via den 

romerske fæstning i Künzing til den senromerske 

fæstning Boiotro og det romerske museum i Passau i det 

sydøstlige hjørne af Tyskland. Efter at være blevet 

indkvarteret gik turen til museet, hvor kongressens første 

reception blev afholdt. Herfra fortsatte vi til restaurant 

Zum alten Braühaus, hvor resten af aftenen blev tilbragt. 

På vejen tilbage til Ingolstadt gjorde vi blandt andet holdt  
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Fig. 2.   LIMESEUM Ruffenhofen. Model af romersk auxiliarfort med tilhørende vicus. 

 

 
 

Fig. 1   Walhalla nær Regensburg, opført i 1830-erne. 

ved Walhalla, et tempel opført i 1830-erne af Ludwig I af 

Bayern til ære for alle store germanere. Bygningen 

ligger højt placeret med udsigt over Donau, ikke langt 

fra Regensburg. Indenfor er der tavler og buster over 

store germanere, fra Hermann (Arminius), over Karl den 

Store og P. Henlein (opfinderen af lommeuret, hvis man 

skulle være i tvivl) til Albert Einstein. Paradoksalt nok 

valgte man at opføre bygningen i streng klassicistisk 

stil med Parthenon som forbillede (Fig. 1).  

 

UNESCO World Heritage Site 
Normalt går ekskursionsbusserne til de samme sites, 

undertiden i forskellig rækkefølge, så de enkelte steder 

ikke drukner fuldstændig, når 3-400 arkæologer 

strømmer ind over dem. Denne gang var der på den 

første ekskursionsdag fem forskellige ture, så man 

måtte vælge, om man ville på den, som gik forbi et 

amfiteater, eller den, som gik forbi et romersk bade-

anlæg, eller måske den, hvor der var indlagt en 

vandretur. For dem, som ikke skulle vandre, var der et 

fælles frokoststop ved LIMESEUM Ruffenhofen (Fig. 2) 

(www.limeseum.de), hvor der i sin tid lå et romersk 

auxiliarfort med tilhørende vicus (civil bosættelse).  

 

Efter frokosten, som hovedsageligt bestod af øl og 

pølse, kunne man udforske museet, som var det første, 

der blev bygget i Bayern efter, at den tyske del af  

Limes blev erklæret UNESCO World Heritage Site 

(noget man er i færd med at udvide til hele den 

romerske grænse). I terrænet hvor fortet havde ligget, 

havde man rekonstrueret bygningerne ved hjælp af 

beplantning, og foran en udsigtsplatform havde man 

bygget en model af betydelig størrelse, som man i 

øvrigt kunne nå fra platformen via en lang rutsjebane. 

Dagens ekskursion sluttede i Weißenburg, hvor man, 

efter at have set det romerske fort og badeanlæggene, 

kunne gå rundt og nyde den historiske bymidte inden 

en reception afholdt af byens borgmester. 

 

Regensburg 
Hovedmålet for den næste ekskursion var Regensburg. 

Vejen til Regensburg ledte forbi auxiliafortet Abusina 

ved Eining, som gav en utrolig god fornemmelse af 

størrelsen på sådan et fort. Fæstningsmuren og de 

vigtigste bygninger i sten var rekonstrueret/markeret. I 

det ene hjørne kunne man sse, hvordan fortet var 

skrumpet ind i den senromerske periode (Fig. 3). 
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Fig. 3.   Auxiliarfortet Abusina ved Eining. Fæstningsmuren og de vigtigste bygninger i sten er markeret. I det ene hjørne 
model af, hvordan fortet var skumpet ind i den senromerske periode. 

 
 

Fig. 4.   Regensburgs stolthed - pølseboden. 

Frokosten blev indtaget på Kloster Weltenburg, 

verdens ældste klosterbryggeri fra år 1050. Herfra tog 

vi en flodbåd ned ad Donau mod Regensburg, hvor vi 

fik en byvandring.  

 

Regensburg er en middelalderby, funderet på en 

romersk legionsfæstning. Byens særkende er dog dens 

forelskelse i toskansk renæssancearkitektur komplet 

med høje købmandstårne, mens byens stolthed 

muligvis er verdens ældste fungerende pølsebod, som 

angiveligt har fungeret siden 1146. (Fig. 4) Efter by-

vandringen fik vi lidt tid til os selv. Trods alle 

intentioner nåede vi dog ikke hen til pølseboden og 

smage på pølserne, men der er så en god anledning til 

at vende tilbage igen. Dagens program endte til en 

reception på det historiske museum.  
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Serbien 2018 
Næste Limeskongres skal finde sted i 2018. Under den 

afsluttende session, hvor priser blev uddelt, værter 

takket og kongressen evalueret, gav de kommende 

værter en præsentation af det næste værtsland, 

Serbien. Et af de helt store og spektakulære syn bliver 

helt sikkert Jernporten, hvor Donau trænger igennem 

Karpaterne, og hvor kejser Trajan byggede en bro, da 

han gik i krig med dakerne.  

 

Kongressen i Ingolstadt var på ét punkt ikke som de 

sidste par kongresser. Der var nemlig ingen sessioner 

om Barbaricum. Her har særligt danske arkæologer 

været aktive siden kongressen i Pécs i Ungarn i 2003. 

At der ingen Barbaricum-session var, blev da også 

bemærket. Efter en del skepsis og undren blandt ældre 

Limesarkæologer i begyndelsen, overbeviste store 

sessioner i 2009 (året hvor kvinder og barbarer for 

alvor demonstrerede deres tilstedeværelse ved Limes-

kongressen) og 2012 om at Romerriget og Barbaricum 

er forbundet. Til kongressen i Serbien vil der efter al 

sandsynlighed igen være en session, som beskæftiger  

sig med Barbaricum. Sessionen, som ind til videre har 

arbejdstitlen ”First contact”, er et samarbejde mellem 

Fraser Hunter fra National Museums Scotland, Szilvia 

Bíró fra Iseum Savariense i Ungarn og undertegnede. 

Ved kongresserne fra 2003 til 2012 har den danske 

delegation inkluderet studerende på alle niveauer. 

Som forberedelse til kongressen i efteråret 2018 er et 

samarbejde med SAXO-Instituttet i støbeskeen. Her vil 

studerende få tilbud om at følge et kursus eller 

seminar om foråret, som så leder hen til deres 

deltagelse i Serbien.  

 

At deltage i Limeskongressen giver en stor mulighed 

for at skabe et netværk, hvis man interesserer sig for 

de romerske grænser, eller kontakter mellem romerne 

og deres naboer. Dette er en enestående lejlighed til 

at stifte bekendtskab med kongresgenren i en over-

ordentlig hyggelig atmosfære, hvor nye ansigter bliver 

budt velkommen. Den eneste ulempe er, at de fleste 

andre konferencer og kongresser man måtte deltage i 

senere i livet kan risikere at virke en smule kedelige og 

tamme. 

 

 

 

 

 

Appendix 
‒ liste over limeskongresserne og deres publikationer  

 

1, 1949 Newcastle-upon-Tyne (Storbritannien) 

E. Birley, The Congress of Roman Frontier Studies 1949 

(Durham 1952). 

 

2, 1955 Carnuntum (Østrig) 

E. Swoboda (Red.), Carnuntina. Ergebnisse der 

Forschungen über die Grenzprovinzen des römischen 

Reiches. Vorträge beim internationalen Kongress der 

Altertumsforscher. Carnuntum 1955 (Graz/Köln 1956). 

 

3, 1957 Rheinfelden bei Basel (Schweiz) 

R. Laur-Bedart (Red.), Limes-Studien. Vorträge des 

3.Internationalen Limes-Kongresses in 

heinfelden/Basel 1957. Schriften des Instituts für Ur- 

und Frühgeschichte der Schweiz 14 (Basel 1959). 

 

4, 1959 Durham (Storbritannien) 

Ikke publiceret 

 

 

 

 

 
 

 

5, 1961 Zagreb/Celje (Jugoslavien) 

G. Novak (Red.), Quintus Congressus Internationalis 

Limitis Romani Studiosorum. Diebus 17–23 Septembris 

Anni 1961. Jugoslavenska Akad. Znanosti i Umjetnosti 

(Zagreb 1963). 

 

6, 1964 Arnoldshain (Tyskland) 

Studien zu den Miltärgrenzen Roms. Vorträge des 6. 

Internationalen Limeskongresses in Süddeutschland. 

Beihefte Bonner Jahrbücher 19 (Köln 1967). 

 

7, 1967 Tel Aviv (Israel) 

S. Applebaum (Red.), Roman Frontier Studies 1967. 

The proceedings of the Seventh international Congress 

held at Tel Aviv (Tel Aviv 1971). 
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8, 1969 Cardiff (Storbritannien) 

E. Birley/B. Dobson/M. Jarrett (Red.), Roman Frontier 

Studies. Eighth International Congress of 

Limesforschung 1969 (Cardiff 1974). 

 

9, 1972 Mamaïa (Rumænien) 

D. M. Pippidi (Red.), Actes du IXe congrès international 

d’etudes sur les frontières Romaines Mamaïa, 6–13 

septembre 1972 (Bukarest 1974). 

 

10, 1974 Xanten/Nijmegen (Tyskland/Holland) 

D. Haupt/H.-G. Horn (Red.), Studien zu den 

Militärgrenzen Roms II. Vorträge des 10. 

Internationalen Limeskongresses in der Germania 

Inferior. Beihefte Bonner Jahrbücher 38 (Köln 1977). 

 

11, 1976 Székesfehérvár (Ungarn) 

J. Fitz (Red.), Limes. Akten des XI. Internationalen 

Limeskongresses (Székesfehérvár, 30.8.–6.9.1976) 

(Budapest 1977). 

 

12, 1979 Stirling (Storbritannien) 

W. S. Hanson/L. J. F. Keppie (Red.), Roman Frontier 

Studies 1979. Papers presented to the 12th 

International Congress of Roman Frontier Studies. 

British Archaeological Reports International Series 71 

(Oxford 1980). 

 

13, 1983 Aalen (Tyskland) 

Landesdenkmalamt Baden-Württemberg (Red.), 

Studien zu den Militärgrenzen Roms III. 13. 

Internationaler Limeskongress Aalen 1983. Forsch. u. 

Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden- Württemberg 20 

(Stuttgart 1986). 

 

14, 1986 Carnuntum (Østrig) 

H. Vetters/M. Kandler (Red.), Akten des 14. 

Internationalen Limeskongresses 1986 in Carnuntum. 

Der römische Limes in Österreich 36 (Wien 1990). 

 

 

 

15, 1989 Canterbury (Storbritannien) 

A. Maxfield, M. J. Dobson (Red.), Roman Frontier 

Studies 1989. Proceedings of the XVth international 

Congress of Roman Frontier Studies (Exeter 1991). 

 

16, 1995 Kerkrade (Holland) 

W. Groenman-van Wateringe/B. L. van Beek/W. J. H. 

Willems/S. L. Wynia (Red.), Roman Frontier Studies 

1995. Proceedings of the XVIth International Congress 

of Roman Frontier Studies (Oxford 1997). 

 

17, 1997 Zalău (Rumænien) 

N. Gudea (Red.), Roman Frontier Studies. Proceedings 

of the XVIIth International Congress of Roman Frontier 

Studies (Zalău 1999). 

 

18, 2000 Amman (Jordan) 

Ph. Freeman, J. Bennett, Z. T. Fiema, B. Hoffmann 

(Red.), Limes XVIII. Proceedings of the XVIIIth 

International Congress of Roman Frontier Studies held 

in Amman, Jordan (September 2000). British 

Archaeological Reports International Series 1084 

(Oxford 2002). 

 

19, 2003 Pécs (Ungarn) 

Z. Visy (Red.), Limes XIX. Proceedings of the XIXth 

International Congress of Roman Frontier Studies held 

in Pécs, Hungary, September 2003 (Pécs 2005). 

 

20, 2006 Léon (Spanien) 

Á. Morillo,/N. Hanel/E. Martín (Red.), Limes XX. XX 

Congresso Internacional de studios sobre la frontera 

Romana. Gladius Anejos 13 (Madrid 2009). 

 

21, 2009 Newcastle-upon-Tyne (Storbritannien) 

Under udarbejdelse. Forventet 2017. 

 

22. 2012 Ruse (Bulgarien) 

L. Vagalinski / N. Sharankov / S. Torbatov (Red.), 

Proceedings of the 22nd International Congress of 

Roman Frontier  Studies,Ruse, Bulgaria, September 

2012 (Sofia 2015). 
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