
Kontinuitet och konstruktion:  

Grekisk kult i ett långsiktigt perspektiv  
Kurs på avancerad nivå 7.5 hp  

vid Svenska institutet i Athen 4 maj till 5 juni 2015 
 

Beskrivning: 
Hur yttrar sig kult under olika perioder i Grekland? Vad har Herakles gemensamt med St. Mikael och varför 

byggdes vissa antika tempel om till kyrkor medan andra förstördes? En och samma plats tycks ibland ha 

använts för kultutövande under lång tid, men rör det sig om ett kontinuerligt bruk eller återupptas den 

religiösa funktionen vid ett senare tillfälle? Uppstår kulter spontant eller som en följd av ideologiska 

drivkrafter? I ett långsiktigt perspektiv, som sträcker sig från den grekiska bronsåldern via kristendomen fram 

till dagens neopagana rörelser, diskuterar och problematiserar kursen begreppet kultkontinuitet från två håll, 

det historiska och det moderna, eftersom det bland dagens forskare tycks finnas en påtaglig vilja att söka 

efter och identifiera kontinuitet i religiösa bruk och platser. Som kursdeltagare deltar du i undervisningen på 

Svenska institutet i Athen och i exkursioner till relevanta platser under tre veckor i Grekland. Institutet 

erbjuder stipendier som täcker resor samt boende under denna period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behörighet: 
Behörig är du som har högskoleexamen, varav minst 90 hp i ett ämne, inom humanistisk, 

samhällsvetenskaplig, juridisk och teologisk fakultet eller teknisk högskola, samt Sv B/Sv B 2 och Eng A. 

  

Ansökan: 
Kursen administreras av Uppsala universitet och Svenska institutet i Athen. Ansökan till programmet görs på 

www.antagning.se senast den 15 oktober 2014. Dessutom skall sökande lämna en kort motivering till varför 

man vill gå kursen. Detta görs på en särskild blankett som tillsammans med styrkta bevis på tentamina, 

examensbevis samt övriga meriter de önskar åberopa skickas via e-post som ett dokument (pdf) till 

styrelsens sekreterare Gunnel Ekroth (gunnel.ekroth@antiken.uu.se) senast den 15 oktober 2014.  

  

Urval: 
Urval sker dels kvantitativt av antagningsenheten (studiemeriter) och dels kvalitativt (personlig motivering) av 

styrelsen för Svenska institutet i Athen.  

  

Ytterligare information och upplysningar: 
Blankett med instruktioner finns att hämta på hemsidorna för Atheninstitutet www.sia.gr och Institutionen för 

arkeologi och antik historia www.arkeologi.uu.se. Eventuella frågor besvaras av sekreteraren för Svenska 

institutet i Athen, Gunnel Ekroth, tel. 018471 62 47, gunnel.ekroth@antiken.uu.se 


