
Antikens kultur och samhällsliv 

 
Forskning 



Vad är antikens kultur och 
samhällsliv? 

• Klassiska grekiska och romerska 
kulturerna, men omfattar även 
bronsåldern så väl som senantiken fram 
till den bysantinska perioden, dvs. ca 
3000 f.Kr. – 500 e.Kr. 

• Från Brittiska öarna till Afghanistan, 
centrerat på Medelhavsområdet 

• Arkeologiska lämningar, texter, inskrifter, 
avbildningar 



F. van Straten, Hierà kalá, 1995, 9: 

  ”We need a constant feedback between the 
different categories of evidence 
(archaeological, epigraphical, literary) to get 
the maximum of information from them. That 
is the approach I have adopted. Admittedly 
an argument based on such mutual feedback 
carries a certain risk of circularity, but so does 
riding a bicycle. As long as one is aware of 
the mechanics involved it not be fatal.” 



Vad gör vi? 
• Hur manifesterar sig diskriminering under antiken vad 

gäller kön, ras och ålder? Hur ser vi det i bildspråket och 
hur avspeglas det i de grekiska privathusen? 
 

• Vilka attityder hade man till musicerande kvinnor i den 
romerska överklassen? Prostituerade att köpa vid behov 
eller kultiverade och väluppfostrade flickor att gifta sig 
med?  
 

• Hur upplevde människan under tidig bronsålder i Grekland 
sin omgivning och sitt liv, och hur reagerade man på och 
hanterade förändringar i samhället? Varför är kollaps ett 
alltför förenklat sätt förklara en drastisk ändring i den 
materiella kulturen? Hur kan ett resiliensperspektiv på 
grekisk förhistoria bidra till vår samtida syn på hållbar 
utveckling? 
 



• Den etruskiska bosättningen vid San Giovenale är 
omgiven av gravfält. Varför valde invånarna att begrava 
sin döda på ett visst vis och hur skapade man ett 
begravningslandskap genom gravarnas placering? 
 

• Hur såg de allra första grekiska templen ut? Absidformade 
och byggda i lerkliningsteknik, med fynd av figuriner och 
keramik men också kopplade till metalltillverkning, hur kan 
de ses som en del av det samhälle som gradvis växer fram 
på 700-talet f.Kr.? 
 

• Vilket samhälle klarar sig bäst att återhämta sig från ett 
jordbävning, en fri demokrati eller en stat som ingår i det 
romerska riket? Ön Kos i Egeiska havet drabbades av tre 
jordbävningar under en 400-årsperiod: vilka prioriteringar 
gjorde demokrati respektive lydstat i fråga om finansiering 
och hur snabbt skedde återuppbyggnaden? 
 
 

 



• Utgrävningarna av den kariska helgedomen i Labranda, i 
sydöstra Turkiet, har runt tempelområdet kartlagt en 
omfattande försvarsanläggning från 300-talet f.Kr., 
åtminstone 80 gravar och en 12 km lång helig väg kantad 
av källhus. Dessutom finns åtminstone två tidigbysantinska 
kyrkor. Hur säger dessa fynd om funktionen hos en antik 
helgedom och varför man begav sig dit? Fokuserar 
forskningen på ”rätt” aspekter? 
 

• Från den tidiga och mellersta bronsåldern i Grekland finns 
inga skriftliga källor men ofta mycket omfattande fynd av 
keramik. Vad ger oss dessa keramikdepåer? Detaljanalys 
av 1000-tals skärvor från Lerna på Peloponnesos visar på 
hur stora kollektiva fester utgjorde ett sätta att skapa och 
upprätthålla sociala hierarkier i samband med 
begravningar. 
 

 



• Hur skapades ”propaganda” i det kejsartida Rom? Hur 
fungerar myntbilder som ett slags monument i miniatyr? 
Inte bara kejsaren var intresserad av att förmedla sin 
”ideologi” utan även andra aktörer var inblandade i 
processen. Vad säger detta om det romerska samhällets 
ideologi i stort? 
 

• Hur gick det egentligen till när grekerna utförde djuroffer? 
Hur hanterades blod, kött och ben: vad brändes och vad 
åts upp? Vad säger denna intrikata hantering om den 
antika människans uppfattning om det gudomliga och 
relationen mellan gudar och människor? 
 

• Rådde det svårigheter att rekrytera soldater till den 
romerska armén under senantiken? I vilken utsträckning 
kunde man köpa sig fri från militärtjänst? 
 



• Hur mådde människor under den grekiska bronsåldern? 
Vad säger gravmaterialet från Asine under den mellersta 
bronsåldern om befolkningens diet, sjukdomar och 
släktskap och hur kan vi bättre förstå detta samhälle 
genom benmaterialet? 
 

• Hur och varför konstruerades cisterner under den 
grekiska antiken och hur förhåller sig dessa till andra 
vattensystem? Kan cisternen ses som ett sätt att hantera 
potentiella risker? Varför fyller man då igen dem? 
 

• Vad vet vi om grekiska kvinnors sexualitet och hur kan vi 
komma åt den i materialet som domineras av det manliga 
perspektivet? Samkönade relationer mellan men sågs 
som den ideala kärleken, men hur betraktades kvinnors 
kärlek till kvinnor? 

 



Detta är också antiken…. 


	Slide Number 1
	Vad är antikens kultur och samhällsliv?
	F. van Straten, Hierà kalá, 1995, 9:
	Vad gör vi?
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

