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Bakgrund  
Den romerska familjekulten, i första hand bestående av larer, penater och Genius, hade mycket 
stor betydelse i antikens Rom. Dessa gudar vakade över familjen och ägorna, och var troligen 
föremål för en daglig kult, likaväl som att de hade stor betydelse vid olika högtider i det privata, 
så som födelsedagar, banketter och bröllop. 
 
Uttrycket penater är enligt många forskare en benämning på en speciell sorts gudar i hemmen, 
men ser man till texterna som är aktuella för tidsavgränsningen för min studie, kan man där se att 
termen penates även fungerar som ett samlingsnamn för alla gudarna i den privata kulten. Det är 
därför jag valt att använda termen penates i titeln på min avhandling, snarare än att jag inriktar 
mig speciellt på studiet av just dessa gudar. Ursprungligen fanns det gudar som kallades penater, 
vilka var kopplade till förrådsområdena i det romerska hemmet, men dessa kom med tiden att 
blandas ihop med larerna, och namnet kom snart att förlora sin ursprungliga innebörd. 
 
Vad larerna egentligen hade för funktion, är något som forskarna har haft mycket svårt att enas 
över genom åren. Ursprungligen dyrkades en lar, som i första hand fungerade som en slags 
hustomte. Med tiden började man istället dyrka två larer, och dessa ansågs vaka över hemmet, 
men kunde även ha en koppling till familjens tidigare generationer.  
 
Den kanske mest betydelsefulla av de privata gudarna var Genius. Denne fungerade som en slags 
skyddande ande för pater familias, samtidigt som Genius även ansågs vara den gud som låg 
bakom männens förmåga att avla nya söner, och på så vis guden som såg till att familjens nomen 
kunde leva vidare. 
 
Varje fri man ansågs vara född med en Genius, och denne var speciellt viktig hos pater familias, 
då de andra medlemmarna i familjen dyrkade denna. Inte bara de närmsta familjemedlemmarna, 
utan även klienter och amicii deltog i denna kultform, och det var också vanligt förekommande 
att man svor vid Genius då man ingick avtal och andra överenskommelser. 
 
Genius var inte enbart god, utan kunde även straffa personer, dels den person den var kopplad till, 
men även andra som t.ex. svurit falskt vid Genius eller underlåtit att dyrka denne gud. 
 
Det fanns en speciell sorts altare för den privata kulten, ett så kallat lararium. Det fanns ofta fler 
än ett lararium i varje hem, och man använde troligen dessa olika lararia vid olika tillfällen. 
Viktigare än själva larariet var troligen de statyetter av gudarna som stod uppställda i dessa. 
Statyetterna var det viktigaste inslagen i kulten, och ser vi till statskulten, där kejsarens husgudar 
dyrkades av folket, så har just avbildningar av statyetterna en mycket framträdande roll i det 
ikonografiska materialet. 



 
 
Syfte 
Det finns flera tidigare studier kring romerska familjekulten, inte minst från Pompeji. Vad man 
studerat är dock själva materialet dvs. ikonografin på lararia, gudarnas bakgrund och historia, 
koppling till kejsarkulten och andra diverse studier som alla är tydligt inriktade just på själva 
kulten. 
 
Syftet med min studie är att se på detta ämne ur ett nytt perspektiv, där jag önskar ställa den 
romerska familjen, snarare än kulten, i fokus. Hur påverkades familjen av den privata kulten i 
deras hem, och hur ordnade de olika familjemedlemmarna sitt dagliga liv kring denna? 
 
Jag menar att det finns tecken på att familjen inte bara använde gudarna i en religiös kontext, utan 
att de även utnyttjade dem för andra ändamål. Speciellt kulten kring pater familias Genius var ett 
utmärkt verktyg för att förstärka pater familias auktoritet, inte bara gentemot den egna närmsta 
familjen, utan även mot andra personer som stod i ett beroendeförhållande till honom. Att de 
dyrkade hans Genius och svor trohet mot denna, kan ha varit ett sätt att på religiös väg legitimera 
manliga maktstrukturer, då de i lägre ställning kom att visa pietas, vördnad för gudarna, snarare 
än att öppet visa att de var underställda en annan man med högre status.  
 
Jag tror även att man kan se hur romarna medvetet försökte få den privata kulten att framstå äldre 
än den kanske i själva verket var. Intresset för dessa gudar förefaller ha varit starkast i de hus där 
man tror att det är relativt nyrika, eller rent av frigivna personer som bott. Just dessa grupper 
försökte ofta få sig själva att framstå som att de hade en högre status än vad det verkliga fallet 
var, och således förefaller de ha varit extra måna om att visa upp kulten kring familjens och gens 
egna gudar. Man ser ofta hur lararia med flit målats på ett äldre och enklare sätt än den 
omgivande konsten, även om den i datering visat sig härstamma från samma tid, och syftet med 
detta var troligen att det var viktigt att ha en gammal tradition av familjekult att visa upp. 
 
Vad jag vill undersöka är om/ hur detta avspeglat sig i det antika materialet. Hur placerade man 
egentligen lararia? Finns det en koppling mellan hur påkostade lararia är och var de placerats? 
Hur förhåller sig motiven på dessa till övrig konst runt omkring? Jag vill undersöka om det finns 
en koppling mellan privata/offentliga platser i det romerska huset och placeringen av lararia, 
samt bilder på och omkring dessa. 
 
Min studie är baserad på material från Pompeji, då detta är den enda plats där vi ännu idag har ett 
stort antal välbevarade lararia, samt genom studier gjorda under tidigt 1900-tal även bilder på 
flera av de altare och väggmålningar som idag dessvärre inte längre finns bevarade. 


