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Med Antikkens Verden afslutter Aarhus Universitetsforlag 

sin store serie om den europæiske kultur- og idéhistorie. 

Den græsk-romerske verden har i mange henseender dannet 

grundlag for nutidens samfund – fra sprog, litteratur og  

filosofi til politiske systemer. Antikken dannede således  

grobund for de tre store idesystemer, der skulle komme til at 

bære den europæiske historie i flere tusinde år: kristendom-

mens tolkning af den menneskelige eksistens, den verdslige 

videnskab baseret på observation, tænkning og logik og rets-

systemet udviklet ud fra den romerske statsforvaltning. 

I 29 artikler i Antikkens Verden stiller forskere skarpt på 

centrale aspekter af antikkens tænkning, kultur og livsformer 

– fra den græske komedie og kultstatuer i græsk religion over 

romerske dødsriter og naturretstænkning til Paulus og tidlig 

bibeltolkning.

Dermed giver bogen indsigt i grundlaget for hele den vestlige 

verdens kultur – og en baggrund for at forstå, hvorfor det 

netop blev de europæiske magter, der efter år 1500 blev  

globalt dominerende.
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 5

Antikkens kulturer var middelhavskulturer, der i 
samtiden kun i begrænset omfang havde effekter her 
i de nordlige og – set fra Syden – barbariske egne. 
Men de tanker, der her blev formuleret, skulle sene-
re forme sig i de to stærkeste åndelige retninger, der 
samlede Europa, og som efter renæssancen gjorde 
Europa førende i verden i en sådan grad, at de cen-
trale europæiske ideer og teknologiske produkter i 
dag globaliserer verden.

I de græske bystater forsøgte man mellem 600 
og 500 fvt. at forstå verden som styret af en verdslig 
orden i modsætning til den religiøse forståelse af en 
verden, som var styret af gudernes uforudseelige ak-
tiviteter. Herved skabte græske filosoffer ideen om, 
at verden har en orden i sig selv, og at mennesket er 
i stand til at finde denne orden, det vil sige, at her 
blev grundlaget skabt for det, vi i dag forstår som 
videnskab, og her blev det projekt formuleret, som 
videnskaben stadig arbejder på. Parallelt hermed var 
religionen naturligvis også til stede, men i en form, 
som det i dag måske kan være vanskeligt at forstå.

Mens ideen om menneskets mulighed for at 
erkende en sekulær orden i universet kom fra de 
græske bystater, kom den anden store åndelige på-
virkning, kristendommen, fra menigheder i Rom, 
og med reference til det romerske Palæstina. Kri-
stendommen voksede frem på en jødisk baggrund, 
som er bevaret i Det Gamle Testamente, men fik først 
sin universalisme i den formulering af religionen, 
som fandt sted inden for rammerne af Det Romer-
ske Rige. Med formningen af kristendommen som 
havende universel gyldighed i Det Ny Testamente 
fortsatte den kristne kirke med en pavestol som kej-
sertrone den globale erobring. Kristendommen tog 
ganske vist magten over den verdslige tænkning en 
tid lang, men med skolastikken kom den verdslige 
forståelse af ”skaberværket” frem igen og tog gen-
nem renæssancen efterhånden magten i form af fi-

losofiens dominans over teologien i erkendelsen af 
verdens sande sammenhæng. Denne verdslige filo-
sofiske erkendelse af verden udviklede så senere de 
videnskabsformer, vi kender i dag.

Antikken er således forudsætning og reference 
for det, der blev det specielt europæiske, og i dag har 
det på en måde fået en ny betydning. Når man skal 
skabe et fællesskab, skal der både være noget, der er 
ens for fællesskabets deltagere, og noget, der gør det 
forskelligt fra andre. I romantikken så man netop 
den nationale identitet blive funderet i en fælles hi-
storie tilbage til Odin eller Dan eller hvem, der nu 
blev gjort til ”founding father”. Sprog, kultur, reli-
gion (grundtvigianismen), ånd og en overgang også 
race var det, vi som danskere havde fælles, og som 
var forskelligt fra andres tilsvarende nationaliteter. 

I dag er det det europæiske fællesskab, der skal 
have fundet sig nogle fælles åndelige og historiske 
rødder, og her byder antikken sig til med demokra-
tiet, retorikken, romerretten, statsforvaltningen, fi-
losofien og kristendommen. På denne baggrund er 
det vigtigt at kende den antikke fortid – både som 
den er blevet mytologiseret, og som den i realiteten 
synes at have været. I 2006 udgav forskere fra mange 
forskellige fag på Aarhus Universitet Renæssancens 
Verden. Værket blev efterfulgt af tilsvarende bøger 
om Oplysningens Verden, Romantikkens Verden, 
Modernitetens Verden og Middelalderens Verden. 
Med udsendelsen af Antikkens Verden afsluttes se-
rien.

Det er med stor glæde, at jeg har kunnet konsta-
tere den yderst positive modtagelse, bogseriens for-
midling af forskning på Aarhus Universitet har fået, 
og jeg ønsker læserne af Antikkens Verden god færd 
på rejsen ind i en fremmedartet og broget del af vor 
fortid!

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Forord
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i n d l e d n i n g 11

Antikken, den græsk-romerske verden ca. 800 fvt.-
ca. 600 evt., har på mange måder har haft en særlig 
status i den vestlige verdens selvforståelse. Det var 
med reference til antikkens storhed, at bruddet med 
middelalderen i renæssancen blev identificeret som 
på samme tid et brud og en kontinuitet, en genfødsel. 
En central del af dette brud skete på det erkendelses-
mæssige område. Det var en filosofi med reference 
til antikkens store filosoffer, der blev det erkendelses-
system, der efter middelalderens teologiske monopol 
på erkendelse og sandhed først blev ligeværdigt med 
teologien og senere fortrængte den. Teologiens studi-
er af åbenbaringen – De Hellige Skrifter – og filosofi-
ens studie af skaberværket var i den sene middelalder 
og i renæssancen to forskellige veje til erkendelsen 
af Gud, men efterhånden trak Gud sig tilbage som 
skaber, mens skaberværket blev fokus for de nye er-
kendelser, der med basis i antikkens filosofi dannede 
grundlag for formningen af den videnskab, vi kender 
i dag. Erkendelsesmæssigt og videnskabeligt opfattes 
antikken således som begyndelsen, også selv om der 
forud for antikken har været store civilisationer med 
højt udviklede matematiske og astronomiske indsig-
ter – og måske andre indsigter, som vi ikke længere 
kender eller erkender.

I romantikken blev antikken igen fremstillet som 
en form for guldalder, der havde stærke lighedstræk 
med det romantiske verdensbilledes oprindelige 
guldalder. Romantikkens verdensbillede var oriente-
ret mod øst – ”ex oriente lux”, ”fra Østen kommer 
lys” – og man betragtede på mange måder Indien 
som oprindelsen i form af et eller andet sammen-
fald mellem det sted, Noa landede med sin ark, og 
stedet for det indoeuropæiske sprogs, sanskrits, og 
dermed den europæiske kulturs oprindelse. Men 

dannelsesprocessen blev i høj grad henlagt til an-
tikkens især græske historie, så beskæftigelsen med 
antikken fik en næsten lige så stærk terapeutisk og 
dannende virkning på udøverne som fordybelsen i 
naturens storhed. Det betød dog ikke, at det romer-
ske blev overset, for udtrykket ”ex oriente lux” havde 
en tilføjelse: ”ex occidente lex”, ”fra Vesten (Romerri-
get) kommer lov”. I de græske og romerske områder 
foregik nu storstilede indsamlinger og udgravninger 
af kunstgenstande, bekostet af kejsere, konger og 
rigmænd til udsmykning af deres paladser og her-
skabshuse. Mange af disse samlinger kom senere til 
at danne grundlaget i de store samlinger, enhver by 
med respekt for sig selv måtte have som parallel til de 
nationale samlinger. En del af disse samlinger kom 
til at danne grundlag for vore dages museer, hvor de 
antikke samlinger stadig har særlige afdelinger, hvis 
ikke direkte egne museer som f.eks. Ny Carlsberg 
Glyptotek i København. 

Også i den historiske identitetsdannelse spillede 
antikken ind som f.eks. i Tyskland, hvor der blandt 
historikerne udbrød en strid, om den tyske historie 
skulle være den tysk-romerske historie med refe-
rence til Romerriget eller den regionale og national-
romantiske germanske. Endnu mere interessant er 
grækernes eget forhold til den antikke fortid, der jo i 
det romantiske verdensbillede måtte tilskrives deres 
forfædre. Mens grækerne var en del af Det Ottoman-
ske Rige, betragtede de som kristne deres antikke for-
tid negativt, ja ignorerede den stort set på grund af, 
at den var hedensk. Den græske fortid var her den 
kristne historie. Men i begyndelsen af 1800-tallet op-
dagede græske købmænd på deres rejser i Europa, at 
den antikke græske fortid havde en meget høj status 
som det, der skabte det europæiske, og derfor blev 

ole høiris og birte poulsen

Indledning
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a n t i k k e n s  v e r d e n12

antikkens hedenske periode nu gjort til det moderne 
Grækenlands stolte fortid, hvad den fortsat er i dag. 
Hvor det hedenske arvegods uden problemer kun-
ne fjernes til det antikdyrkende Europas store mu-
seer og øvrige samlinger i det 18. og 19. århundrede, 
kræver grækerne nu deres stolte fortid tilbage fra de 
museer, der ikke kun betragter disse genstande som 
repræsentanter for den græske fortid, men også for 
den europæiske civilisations. 

Hermed er et af nutidens interessante modsæt-
ninger også formuleret, nemlig om antikken i et nati-
onalromantisk verdensbillede skal ses som nationale 
fortider for Grækenland og Italien, eller om antik-
kens både materielle og åndelige produkter skal ses 
som en fælleseuropæisk udviklingsmæssig eller hi-
storisk fortid. Dette dilemma kom allerede omkring 
1900 til udtryk i en debat på museerne i USA, hvor 
de museumsfolk, der havde modernitetens verdens-
billede, argumenterede for, at museerne skulle bruge 
deres sparsomme midler til at købe genstande fra 
antikken, hvormed man kunne illustrere den civili-
sationsudvikling, det moderne USA var et produkt 
af, mens de museumsfolk, der havde en romantisk 

indstilling, argumenterede for, at man hellere skulle 
købe amerikanske indianergenstande, som viste den 
amerikanske nations særegenhed. Ideen om indkøb 
af antikke genstande byggede i det amerikanske til-
fælde på, at også i moderniteten blev antikken be-
tragtet som en afgørende del af menneskehedens ud-
vikling. Her blev antikken ofte fremhævet som afgø-
rende for, at det var den vesteuropæiske civilisation, 
der havde udviklet sig langt forud for den resterende 
del af verden, og ikke de andre civilisationer, der i 
middelalderen var på niveau med, hvis ikke overlegne 
i forhold til de vesteuropæiske samfundsforhold som 
f.eks. den kinesiske, indiske, aztekiske eller islamiske. 
Dette verdensbillede legitimerede igen den europæi-
ske globale dominans i form af det koloniale system, 
hvor den europæiske civilisation skulle hjælpe de 
andre civilisationer – eller dem blandt dem, der var 
levedygtige – frem til samme niveau. I modernitetens 
globale udviklingsopfattelse kom antikken således til 
at være det store skæringspunkt mellem civilisation 
og en primitiv fortid, som ofte blev illustreret med 
de folk i kolonierne, der ifølge den europæiske kate-
gorisering ikke havde stat, skrift eller verdslig filosofi.
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i n d l e d n i n g 13

Foruden det græske ideal er Imperium Roma-
num, Det Romerske Kejserdømme, med sin centrale 
statsmagt og romerretten en af de vigtigste forudsæt-
ninger for den europæiske kultur og dermed for den 
vestlige verden. Dertil blev det romernes sprog, latin, 
der blev det centrale sprog i international kommu-
nikation, ikke kun inden for kirken, men i forlæn-
gelse heraf også inden for den gryende videnskab, og 
denne sproglige dominans var så stærk, at det helt 
frem til sidste halvdel af 1960’erne var obligatorisk 
at tage den store latinprøve, hvis man skulle studere 
humanistiske fag på universiteterne i Danmark. 

Romerne havde ganske vist hverken en Platon 
(ca. 428-348 fvt.) eller en Aristoteles (ca. 384-322 fvt.), 
men til gengæld havde de en Cicero (106-43 fvt.), en 
Livius (59 fvt.-17 evt.) og en Vergil (70-19 fvt.). Den 
første romerske kejser Augustus (63 fvt.-14 evt.) for-
mede grundlaget for Det Romerske Imperium, og i 
lighed med det senere Europa overtog Augustus ele-
menter fra den athenske guldalder med henblik på 
skabelsen af en ny gylden æra. Dette afspejles i kunst, 
litteratur og arkitektur. Imperium Romanum frem-
står som det ordnede fællesskab og den lovmæssigt 
organiserede statsmagt, der som den græske fik stor 
betydning for skabelsen af senere politiske systemer. 

Konstantinopel blev grundlagt som det nye Rom i 
330 og hermed skabtes på sigt en uoverensstemmelse 
mellem Øst og Vest i forhold til, hvem der var den 
retmæssige arvtager til Romerriget. Mens kejsermag-
ten fortsatte uanfægtet i den østlige del af imperiet, 
så søgte pavedømmet i Italien og den vestlige del af 
imperiet på forskellig måde at hævde sig som religi-
øst centrum. 

Centrale symboler og embeder i Imperium Ro-

manum blev overtaget af såvel den sekulære som den 
religiøse verden, for eksempel den romerske ørn, der 
fandt anvendelse af Napoleon og senere i det stor-
tyske rige (som så kunne ses som modsætningen 
til den løve, der indgik i mange af de protestantiske 
landes symbolunivers), eller ”pontifex maximus”, be-
tegnelsen for det øverste hedenske præsteembede i 
den romerske verden, men som nu anvendes af den 
katolske kirkes overhoved, paven. Mens det antikke 
Rom betegnes som Det første Rom, så var Det andet 
Rom betegnelsen for den romerske kirkes magtfulde 
centrum, og Det tredje Rom legaliseringen af det fa-
scistiske Italien med forbillede i antikken.

Også i dag er antikken central, idet den indgår i 
det europæiske på en ny måde, og den er i forlæn-
gelse af Den Europæiske Union blevet tildelt stor 
betydning i formningen af en fælles europæisk iden-
titet. Det er næppe tilfældigt, at de europæiske fæl-
lesskabers grundlov, kaldet Rom-traktaten, blev un-
derskrevet i netop Rom. Siden romantikken har det 
været sådan, at en fælles historie er en central del af 
skabelsen af en fælles identitet. Efter at de roman-
tisk inspirerede europæiske nationalstater gennem 

Fig. 1  Colosseum i Rom opført mellem 70 og 80 evt.

Fig. 2  Palazzo della Civiltà del Lavoro i bydelen EUR ved 

Rom. Bygningen er opført under fascismen og skulle have 

været det italienske bidrag til den aflyste verdensudstilling 

i 1942. Bygningen er tydeligvis inspireret af Colosseum, og 

kaldes da også populært “det firkantede Colosseum”.
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a n t i k k e n s  v e r d e n14

en lang årrække har haft hver deres nationale histo-
rie tilbage fra den stenalder, som skulle repræsentere 
vore oprindelige forfædre, skal vi med EU nu til at 
have en fælles europæisk forhistorie, der kan give os 
en fælles identitet. Hvor antikkens status som den 
europæiske civilisations oprindelse hidtil mest har 
været et akademisk projekt, er den nu ved at skul-
le aktiveres som en del af europæernes identitet på 
samme måde, som de nationale identiteter siden ro-
mantikken er blevet gjort til en del af de nationale 
borgeres identitet. Elementer heraf kan allerede ses 
på den danske historieskrivning, hvor vi som f.eks. i 
Jørgen Jensens (1936-2008) store værk om Danmarks 
Oldtid (2001-2004) karakteriseres som et nordvest-
europæisk folk, hvis historie skal ses i en europæisk 
sammenhæng, det vil sige, hvor forbindelserne til det 
sydlige Europa havde stor effekt også her i Norden. 
Dette afspejles også meget konkret i det arkitekto-
niske formsprog, idet såvel danske som europæiske 
arkitekter i 1800-tallet anvendte dette i skabelsen af 
nye monumentale bygninger og kirker (basilika). 
Det er således betegnende, at danske arkitekter som 
brødrene Hans Christian (1803-1883) og Theophilus 
(1813-1891) Hansen anvendte elementer fra de græ-
ske templer i de bygninger, som udgjorde kernen i 
hovedstaden i det nye selvstændige Grækenland – og 
mange andre europæiske byer som København og 
Wien. Antikken med den græske filosofi og kunst og 

den romerske ret og statsforfatning bliver således nu 
den historiske fortælling, der skal danne grundlag 
for en fælleseuropæisk identitet.

Antikken har således spillet en enorm rolle i den 
europæiske selvforståelse, så derfor er det også vigtigt 
at forsøge at forstå og at finde ud af, hvad der reelt 
foregik i den del af Europa på daværende tidspunkt. 
Selv om man burde skelne skarpt mellem den græ-
ske periode frem til omkring 350 fvt., hvor bystater 
og forbund mellem bystater var den centrale kon-
struktion, og så imperietiden, kulminerende med 
Det Romerske Imperium, frem til kristendommens 
dominans, så har vi valgt her at anskue antikken un-
der ét på grund af den måde, hvorpå antikken har 
indgået og indgår i den europæiske selvopfattelse. 
Med Antikkens Verden vil vi således se på, hvad det 
var, der udviklede sig i denne periode. Mens Mid-
delalderens Verden viser skabelsen af et Europa gen-
nem det kirkelige netværk med Rom som centret, og 
Modernitetens Verden viser globalisering af det euro-
pæiske, er ideen med at supplere denne serie bøger 
med Antikkens Verden at se nærmere på opkomsten 
og udviklingen af de stærke strømninger, der ind-
holdsmæssigt kom til at dominere europæisk tænk-
ning på både den verdslige og den religiøse side. Det 
var jo ikke blot filosofien og dermed grundlaget for 
den verdslige erkendelse af verden, der kom fra eller 
refereres til antikkens tænkere. Ud af det romerske 
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i n d l e d n i n g 15

kom ligeledes den omformning af jødernes religion, 
som i form af kristendommen dannede det metafysi-
ske grundlag for hele perioden frem til i dag, og som 
i sine forskellige varianter, herunder den islamiske, 
har haft og stadig har en fundamental indflydelse på 
mange menneskers ideer om livet og verden. Dertil 
var det den romerske kirke, der videreførte det ro-
merske riges ideelle struktur videre ind i det store 
europæiske projekt, hvor ideen om en samling under 
en pave, en kejser eller et parlament synes at være 
uudryddeligt. 

Kristendommen og filosofien eller videnskaben, 
som de udsprang af antikkens tænkning, var ikke 
kun modsætninger, selv om de formede sig som så-
dan i en stor del af den europæiske historie. På en 
forunderlig måde supplerer de også hinanden, idet 
filosofien og videnskaben stort set aldrig – og slet 
ikke i dag – har magtet at skabe en meningsfyldt me-
tafysik, hvad der igen fastholder et åbent rum for re-
ligiøse verdensbilleder. Om så mennesket er indret-
tet til, at der skal være mening i og med tilværelsen, 
er et andet spørgsmål, der ikke skal behandles her. 
Perspektivet for præsentationen af antikken i dette 
værk er, at den kom til at danne grundlag eller blev 
gjort til grundlag for centrale kulturelle og åndelige 
strømninger i den europæiske historie helt frem i nu-
tiden, herunder ikke mindst både udviklingen af den 
verdslige verdenserkendelse i form af filosofiens op-
rindelse og i forlængelse heraf den verdslige viden-
skabs oprindelse og udviklingen af den kristendom, 
som skulle blive det dominerende verdensbillede de 
efterfølgende århundreder, og som stadig er en cen-
tral del af Europas åndelige og moralske habitus. 

I det følgende vil antikkens realiteter og også my-

terne om antikken i samtiden og eftertiden blive be-
handlet ud fra mange forskellige faglige synsvinkler, 
ligesom træk af eftertidens forhold til antikken vil 
blive belyst. Det siger sig selv, at det foreliggende bind 
ikke dækker alle sider af den antikke verden og dens 
betydning i eftertiden, men udelukkende de sider, 
som de forskellige forskere ved Aarhus Universitet 
arbejder med lige netop nu. Læseren vil derfor ikke 
finde artikler om centrale emner som f.eks. det græ-
ske demokrati, den græske tragedie eller byen Rom.

Det er med antikken som med så mange andre hi-
storiske perioder, at det kan være vanskeligt at be-
stemme, hvor man skal fastlægge begyndelsen. Med 
dette værk afsluttes en serie på seks bøger, hvor Euro-
pas historie inden for en lang række områder er ble-
vet belyst, så derfor har vi valgt at begynde der, hvor 
Europa i form af en kvinde landede på ryggen af en 
tyr, som i virkeligheden var Zeus, på Kreta og avlede 
blandt andre Minos, Kretas legendariske konge. Den 
minoiske kultur er en slags forløber for den antikke 
samfundsudvikling. Annette Højen Sørensen indle-
der derfor Antikkens Verden med en kulturhistorisk 
oversigt over den kretiske, minoiske kulturhistories 
betydning og viser øens og kulturens placering i et 
større handels- og kulturnetværk i det østlige Mid-
delhavs bronzealderkulturer. Den minoiske kultur 
var den første højkultur i Europa, og fra sit centrum 
på Kreta havde den vidtrækkende kontakter og ind-
gik i komplicerede handelsnetværk med Egypten og 
Den Nære Orient allerede tidligt i det 2. årtusind fvt., 
ja muligvis endnu tidligere. Annette Højen Sørensen 
præsenterer denne højkultur med byer, skrift, palad-
ser, vandforsyning og kloakering og mange andre fa-
ciliteter, der skulle videreføres i antikken. Hun lægger 
i sin artikel især vægten på den kretiske kulturs han-
delskontakter med Den Nære Orient for derigennem 
at sætte fokus på sammenhængen med antikken og 
dermed med vores fælles kulturhistorie. 

Den minoiske højt udviklede bronzealderkultur 
fik en brat ende, da et stort vulkanudbrud på øen 
Santorini omkring 1613 fvt., det såkaldte minoiske 
udbrud, totalt udslettede den. Denne begivenhed har 
formodentlig givet stof til adskillige antikke sagn og 
eventuelt også til myten om Atlantis. I artiklen be-
lyser en litteraturforsker, Kirsten Molly Søholm, en 

Fig. 3  Akvarel i Det Kongelige Danske Kunstakademis 

bibliotek i København. Akvarellen viser Athens Universitet, 

den første offentlige bygning i den nydannede græske stat. 

Den nyklassisistiske bygning er tegnet af den danske arkitekt 

Christian Hansen (1839-1889) og både form og udsmykning 

kan betragtes som et citat fra Athens storhedstid i 5. århun-

drede fvt.
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geolog, Walter Ludwig Friedrich, og en arkæolog, 
Annette Højen Sørensen, fra hver deres synsvinkel 
denne begivenhed og diskuterer, hvorledes sagn og 
myter, der fortæller om den forsvundne kultur, er 
blevet en del af en kulturel erindring, der er kon-
stituerende for antikken. Dertil beskrives også selve 
vulkanudbruddets geologiske baggrund. Det vises, at 
øen før sin undergang har haft en meget højt udviklet 
kultur, og at man i de spredte overleveringer af my-
ter, sagn og billeder formodentlig finder brudstykker 
af et ikonografisk og narrativt fællesskab, som har 
eksisteret fra den ægæiske bronzealder og frem til 
den klassisk-græske tid, noget som blandt andre Pla-
ton har bygget på. Dette fællesskab har formodentlig 
spillet en væsentlig rolle for den identitetsgivende 
kulturelle erindring på Platons tid, nemlig fortællin-
ger om den antikke tro på et ordnet kosmos med dets 
polyteisme, naturreligion, vegetationsmyter og faste 
sociale inddelinger. 

Efter denne prolog til antikken behandles den 
proces, der førte til formuleringen af en verdsligt 

betinget videnskab. Hans-Jørgen Schanz indleder 
med spørgsmålet om filosofiens opståen ud fra den 
modsætning, at der er enighed om filosofiens opstå-
en i slutningen af det 6.-5. århundrede fvt., men dyb 
uenighed om, hvad filosofi er. Hans-Jørgen Schanz 
viser, at det nye i det 6. århundrede er, at der blev 
stillet spørgsmål til, hvad det var, der lå til grund for 
det værende, og det skete uden reference til guder el-
ler ånder. Men denne tankegang var ikke i sig selv 
nok til, at filosofien kunne opstå. Det helt afgørende 
nye, som i egentlig forstand skabte filosofien, var, da 
Platons Sokrates forbandt ”det menneskelige” med 
kosmos. Platons Sokrates overtog kosmologernes 
opdagelse af naturen og havde til en vis grad respekt 
for sofisternes opdagelse af det menneskelige. Hans 
afgørende indsats bestod i at indlejre det menneske-
lige i det kosmiske.

Helge Kragh ser på udviklingen af videnskaben i 
samme periode. Udgangspunktet er også her, at man 
i den græske oldtid begyndte at opfatte naturen på 
en ikke-mytologisk, naturalistisk måde. Dette gav sig 
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i n d l e d n i n g 17

udslag i en række spekulative kosmologier og kos-
mogonier, som f.eks. hos Empedokles (ca. 484-424 
fvt.), atomisterne og den pythagoræiske skole. Med 
Aristoteles fremkom en konsistent kosmologi, der 
var baseret på hans fysik og naturfilosofiske princip-
per, og som samtidig havde en empirisk tilknytning. 
Men der var flere andre kosmologiske systemer i pe-
rioden, herunder et mislykket forsøg på at etablere et 
heliocentrisk verdensbillede (Aristarchos fra Samos 
[ca. 310-230 fvt.]). Cykliske modeller eksisterede i 
flere varianter og var populære blandt stoiske filosof-
fer, mens andre tænkere spekulerede over eksistensen 
af andre verdener. Helge Kragh gennemgår de vig-
tigste af disse verdensbilleder i den lange periode fra 
Thales fra Milet (ca. 624-546 fvt.) til Ptolemaios (ca. 
100-165).

Per Andersen viser i sin artikel om antikkens na-
turretstænkning, at en af de første retsfilosofiske ide-
er, vi møder i historien, er ideen om, at objektive mo-
ralske principper er udsprunget af eller afhængige af 
en eller anden form for ydre instans, af guderne eller 

naturen i sig selv, og det vil sige uafhængige af det 
enkelte menneskes holdninger og af faktiske magt-
forhold. Ideen om en givet, en naturlig ret, var indtil 
for blot et par århundreder siden en af de grundlæg-
gende, fundamentale teorier om rettens oprindelse, 
legitimitet og autoritet, men ideen udsprang altså af 
antikke filosoffers diskussion om dels forholdet mel-
lem en sådan naturret og menneskeskabt ret, dels om 
og under hvilke forhold naturretten kunne desavou-
ere en positiv ret, fastsat af mennesker. Per Andersen 
viser, at i forbindelse med alle de tidligste naturret-
lige teorier holdt man sig til påstanden om, at der må 
være nogle fælles normer, frem for at bevise, at der er 
nogle fælles normer, nogle fælles principper for, hvad 
der er rigtigt, og hvad der er forkert.

Ole Sonne viser, hvordan den medicinske kunst/
videnskab udviklede sig i antikken. Grækernes for-
klaring på sygdom var humoralpatologien baseret på 
de fire legemsvæsker, sort galde, gul galde, slim og 
blod. De fire legemsvæsker blev parret med Empe-
dokles’ fire elementer: ild, vand, jord og luft svarende 
til de fire grundlæggende egenskaber: varme, fug-
tighed, tørhed og kulde. Den græsk-romerske læge 
Galenos eller Galen (119-199/217) videreudviklede 
humoralterapien, og generelt skete der store land-
vindinger i Alexandria, hvor grækerne kunne bygge 
videre på både deres egen tradition og en tusindårig 
egyptisk akkumuleret viden. Alexandrinerne kom 
ifølge Ole Sonne også til at spille en stor rolle for den 
videre udvikling i Romerriget. Før den græske på-
virkning var den romerske lægekunst nærmest kun 
folkemedicin, men inden for specielt krigskirurgien 
blev der opnået store landvindinger med fremskudte 
forbindingspladser, hvor patienterne blev stabiliseret 
inden transport til lazaretterne ved hovedkvarteret. 
Her blev patienterne udsat for en efter datidens for-
hold ret avanceret kirurgi i en bedøvelse af bulmeurt 
og morfin fra opiumsvalmuen.

Henrik Kragh Sørensen gennemgår matematik-
ken i den græske oldtid og viser, hvordan en række 
transformationer, der skete her, har haft afgørende 
betydning for den vestlige matematik lige siden. For 
det første blev den tidligere, primært algoritmiske, 
tilgang til matematikken i Egypten og Mesopota-
mien erstattet af en beviscentreret tilgang, hvor ma-
tematiske udsagn i form af sætninger og konstruk-

Fig. 4  Udsnit af det såkaldte Tabula Peutingeriana i det 

østrigske nationalbibliotek i Wien. Kortet viser den romerske 

verden i 4. eller tidligt 5. århundrede evt. Kun tre af datidens 

største byer er fremhævet ved kvindelige bypersonifikationer. 

Foruden Rom og Konstantinopolis (Istanbul) drejer det 

sig om Antiochia (Antachia) i det nuværende Tyrkiet. Det 

er den sidstnævnte, som ses her, og bypersonifikationen er 

fremstillet siddende på en klippe med en personifikation af 

Orontes-floden ved sine fødder. Fremstillingen går tilbage til 

en en skulptur af Tyche af Antiochia skabt af billedhuggeren 

Eutychides omkring 300 fvt.
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tioner i Euklids (ca. 325-265 fvt.) berømte Elementer 
blev forsynet med logiske beviser ud fra eksplicit 
givne grundantagelser. Dette blev muliggjort af den 
græske, argumenterende og filosofiske diskurs, og 
det førte til en opfattelse af matematik som en særlig 
form for sikker viden. Dette fører Henrik Kragh Sø-
rensen videre til den anden pointe, nemlig at mate-
matikken fandt nye roller i kosmologien og filosofien 
som leverandør af en særlig slags udsagn, som kunne 
lægges til grund for f.eks. skabelsesberetninger eller 
erkendelsesteori, særligt hos Platon. Men også in-
ternt i matematikken betød skiftet vidtrækkende for-
andringer. Især blev det ved at fokusere på at bevise 
udsagn (frem for at løse opgaver) muligt at behandle 
nye objekter og teorier som f.eks. uendelighedsbe-
grebet eller klassifikationsresultater. Det blev muligt 
eksplicit at hævde, at der findes potentielt uendeligt 
mange primtal eller netop fem regulære polyedre. 
Henrik Kragh Sørensen beskriver disse eksempler og 
sætter dem i en især filosofisk kontekst fra Pythago-
ras (ca. 570-495 fvt.) til Archimedes (ca. 287-212 fvt.).

Denne afdeling om videnskaben i antikken af-
sluttes med Erik Nis Ostenfelds spørgsmål om, hvad 
Platon egentlig sagde. Artiklen falder i to dele, en 
metodisk del og en gennemgang af hovedpunkter i 
Platons filosofi. Det er almindeligt antaget, at Platon 
er en af de vigtigste filosoffer overhovedet i den ve-
sterlandske kultur. Denne position illustreres af den 
indflydelse på filosofi, litteratur og kultur, han har 
haft i de 2500 år, der er gået, siden han levede. Pla-
tons filosofi indeholder blandt andet forestillinger 
om en idéverden og en udødelig sjæl, der midlerti-
digt er havnet i en distraherende uvirkelig skyggever-
den. Ved filosofiens hjælp kan den vende tilbage til 
at kunne skue ideerne. Hertil hører også billedet af 
den tredelte sjæl som en kusk med vognspand af to 
mere eller mindre uregerlige heste. Endelig er Platon 
forbundet med ideen om en idealstat regeret af filo-
soffer. Skønt alle disse forestillinger findes i Platons 
værk, er det ikke korrekt at antage, at Platon mente 
sådan. Han var skeptisk over for at nedskrive sine 
inderste tanker, men skrev med ironi dialoger, hvor 
han ikke selv optræder. Derfor vil det være mere kor-
rekt at sige, at han lader disse meninger drøfte i sine 
dialoger. Og selv om nogle forestillinger, som f.eks. 
idealstaten, er indgående behandlet, er de alligevel 

at opfatte som oplæg til at tænke videre over. Platon 
kommer ifølge Erik Nis Ostenfeld ikke med en fær-
dig filosofi, men snarere med et projekt.

Efter disse forskellige bud på videnskabens op-
komst, stilling og karakter i antikken følger fem 
bidrag om den kunst, der udfoldede sig i tiden. De 
indledes med Ole Thomsens gennemgang af den 
græske komedie med særlig vægt på Aristofanes 
(450-385 fvt.). Den Gamle Komedie i form af Ari-
stofanes’ på én gang politiske og poetiske komedier 
og Den Ny Komedie i form af grækeren Menander 
(342-291 fvt.) og romerne Plautus (ca. 254-184 fvt.) og 
Terents (195-159 fvt.) er erotisk-økonomiske kome-
dier, der handler om ’love and money’. Ole Thom-
sen konkluderer, at det centrale i den komiske pro-
blemstilling er smidig contra stiv, imødekommende 
contra selvhævdende, stil contra frase, fynd contra 
talestrøm, realitet contra illusion. I komedier er der 
kun én slags mennesker, der ikke bliver latterliggjort, 
nemlig dem, der kan spille komedie. Komedierne har 
således ifølge Ole Thomsen noget selvforherligende 
og selvforelsket over sig – hvor meget komedierne så 
end hænger narcissister ud. Så det giver mening at 
hævde, at alt komisk teater, i og med at det hand-
ler om menneskers evne til at gå ind i komedien og 
spille komedien ud, er meta-teater, teater om teater, 
spil om spillere. 

Roar Rimmen Gaardsøes fokus er litteraturen, og 
han ser på udviklingen af videns- og skriftinstitutio-
ner i overgangen til hellenistisk tid, det vil sige tiden 
efter Alexander den Store (356-323 fvt.), og den gen-
sidige påvirkning, denne udvikling havde på sam-
tidens litteratur. Gaardsøe argumenterer for, at den 
hellenistiske måde at behandle viden på på samme 
tid er en konsekvens af udviklingen af skriftsproget i 
århundrederne op til Alexander den Stores tid og er 
betinget af det brud med den hidtidige samfunds-
struktur, Alexander den Stores erobringer medførte. 
Gennem læsninger af Arat fra Soli’s (ca. 315-240 fvt.) 
læredigt Phainomena om himmellegemerne argu-
menterer Gaardsøe for, at den litteratur, de helleni-
stiske lærde skrev, var helt afhængig af og i direkte 
samspil med samtidens måde at behandle viden på 
i biblioteker og kataloger. Ved at se på Phainomena 
som et videnskatalog bliver det tydeligt, at det hel-
lenistiske læredigt på én gang er digtning, videnskab 
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og filosofi. Roar Rimmen Gaardsøe viser også, at 
skriftsprogets centrale placering i den hellenistiske 
verden betød en ny form for modtager af litteratu-
ren, nemlig en egentlig læser.

Line Maj-Britt Højberg Bjerg behandler Athens 
guldalder. Efter perserne var slået, stod de athenske 
indbyggere tilbage med en krigshærget og ødelagt by. 
Men byens ødelæggelser gav grobund for store om-
væltninger i administration og arkitektur. Her skab-
tes de bygningsværker på Akropolis, som eftertiden 
forbinder med Athens storhedstid. Athens guldalder 
ligger mellem Perserkrigene (499-479 fvt.) og Den 
Peloponnesiske Krig (431-404 fvt.), en periode der 
også kaldes ”Det Perikleiske Athen” efter en af tidens 
ledende skikkelser Perikles (ca. 495-479 fvt.). Perikles 
opmuntrede kunsten og litteraturen, og følgen blev, 
at Athen i denne periode blev anset for den græske 
verdens kulturelle og uddannelsesmæssige hoved-
stad. Athens ledende rolle i Det Deliske Søforbund 
muliggjorde ifølge Line Maj-Britt Højberg Bjerg 
økonomisk det storstilede byggeprogram, som nu er 
en varig arv efter den klassiske periode. Athens le-
dende stilling inden for Det Deliske Søforbund førte 
også til, at Athen i praksis var en stormagt og kunne 
underlægge sig andre græske bystater og opbygge et 
stort handelsimperium. Det var en periode med om-
væltninger, som selv i dag er en kilde til inspiration. 

Vinnie Nørskov undersøger museernes antikke 
udgangspunkt i Musernes Tempel. Det er antikkens 
tempel for de ni muser, der har lagt navn til den mo-
derne museumsinstitution. Dette gælder specielt 
Museion i Alexandria, men Museion havde mere 
karakter af en forsknings- og undervisningsinsti-
tution, tilknyttet det berømte bibliotek, end det, vi 
i dag forstår ved et museum, og vi har ingen sikker 
viden om, at der var andre samlinger end bogsam-
lingen tilknyttet. I den græske og romerske oldtid var 
samlinger af kunstværker eller genstande samlet og 
fremvist i templer i form af offergaver, i helligdomme 
eller på offentlige pladser som krigsbytte, og i løbet 
af den hellenistiske periode gjorde det samme sig i 
stigende grad også gældende i private hjem. Sam-
lingerne var erindringsbærende, men med fokus på 
samtiden og den umiddelbare fortid. Betydningen af 
kunst og genstande som evidens for den ældre histo-
rie var ikke centralt i de antikke samlinger, men spil-

lede derimod en stor rolle i Plinius’ (23-79) værk Na-
turhistorien, et værk som senere i renæssancen blev 
brugt flittigt til inspiration for samlere. Renæssancen 
blev så den periode, hvor ordet museum blev knyttet 
til samlingsinstitutionen.

Anders Klostergaard Petersen diskuterer antikke 
køns- og seksualitetsforestillinger med henblik på at 
vise, at antikkens forestillinger ligger fjernt fra nu-
tidens og i dag forekommer yderst fremmedartede. 
Derved er artiklen også et opgør med den lange tra-
dition, der ikke mindst i den vesterlandske kultur har 
været for at hævde en direkte kontinuitet med den 
græsk-romerske og jødisk-kristne antikke verden. 
Genstandsfeltet er eksemplarisk, men andre områder 
kunne også have været valgt. Snarere end kontinui-
tet med nutiden er diskontinuiteten iøjnefaldende. 
Anders Klostergaard Petersen undersøger, hvordan 
kvinden i den antikke verden ikke blev forstået som 
mandens modsætning, men som en ufuldstændig 
mand. Moderne kategorier som hetero- og homo-
seksualitet giver ikke mening som referencer for at 
forstå forholdene i den antikke verden, hvor social 
omgang i bogstaveligste forstand blev bestemt ud fra, 
hvem der havde ret til at penetrere hvem. Det var en 
ære-skam-kultur med den frie mand som omdrej-
ningspunkt. For ham gjaldt det som hos Homer (8. 
århundrede fvt.): ”Altid at være den første udmærket 
i heltenes skare, aldrig at vorde til skam for fædrene 
slægt”. Det var i lyset af sådanne overvejelser og idea-
ler, at antikke køns- og seksualitetsforestillinger var 
organiseret.

Religion eller det, vi kategoriserer som religion, 
spillede en stor rolle i antikken, også før kristendom-
men blev omformet fra at være en jødisk ”stam-
mereligion” til en universel religion med krav om 
trosmæssigt monopol, eneret til sandheden og tæt 
forbindelse med statsmagten. Dette afsnit indledes 
med en undersøgelse af væsentlige træk i den ro-
merske religion forud for kristendommen. Svend 
Erik Mathiassen tager afsæt i klassisk græsk filosofi-
historie og en epoke i Roms historie, hvor fremmed 
indflydelse i romernes kulturliv begyndte at gøre sig 
stærkt gældende, nemlig ”Den Mellemste Republik”. 
Der var tale om en epoke med indre spændinger, 
idet kulturpåvirkningen også havde sine modstan-
dere. Den romerske religions egenart diskuteres, og 
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Svend Erik Mathiassen viser, hvordan det på trods 
af en udpræget konservatisme og fremherskende 
traditionalisme bliver muligt at integrere elementer 
fra både stoicisme, epikuræisme og pythagoræisme 
i den traditionelle religion. Et par nedslag i Ciceros 
forfatterskab læses grundigt for derved at fremdrage 
litterært belæg for nogle væsentlige træk i romersk 
religion. Mathiassen konkluderer, at den traditiona-
listiske tendens og de udefrakommende filosofiske 
strømninger udmærket har ladet sig forbinde i en 
syntese, således at græsk filosofi kunne blive til ro-
mersk religion.

Rubina Raja fokuserer i sin artikel på græske og 
romerske religioner både i centrum af Grækenland 
og Romerriget, men også i provinserne for at sætte 
fokus på religionerne som en måde, hvorpå kultur-
udveksling og -tilpasning fandt sted, samtidig med 
at helligdommene blev fastholdt som udtryk for lo-
kale identiteter. Rubina Raja indleder sit bidrag med, 
at græsk og romersk religion ofte defineres som de 
kulter, der blev udøvet i den græsk-romerske verden 
i perioden fra det 8. århundrede fvt. til ind i det 6. 

århundrede efter med henholdsvis Grækenland, især 
Athen, Delfi og Olympia, og Rom som udgangs-
punkt. Fra denne periode på cirka 1400 år er bevaret 
et righoldigt kildemateriale i form af arkæologiske, 
epigrafiske og litterære kilder, der vidner om kulter-
ne, guderne og helligstederne. Rubina Raja diskute-
rer, hvad begreberne græsk og romersk religion mere 
præcist dækker over, og undersøger, hvorledes kilde-
materialet kan hjælpe os med at forstå, hvad religion 
i den græsk-romerske verden var, og hvilken plads 
den indtog i samfundet.

Troels Myrup Kristensen sætter fokus på den 
skriftlige og arkæologiske evidens for græske kultsta-
tuer i perioden fra arkaisk tid og frem til første halv-
del af klassisk tid (ca. 700-400 fvt.). De første an-
tropomorfe kultstatuer ses i den græske verden hen 
imod slutningen af det 8. århundrede fvt. og udgør 
en teologisk revolution, da de gjorde guderne tilgæn-
gelige på en ny og mere direkte måde end tidligere. 
Mange berømte kultstatuer kendes fra skriftlige kil-
der, men kun ganske få er bevaret. Kultstatuerne ud-
gjorde et centralt element i kulthandlingerne, og det 
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græske tempel, som vi kender det, opstod med det 
formål at huse dem. Troels Myrup Kristensen for-
søger at rekonstruere dele af den teologi, der lå bag 
de græske kultstatuer, og lægger i denne forbindelse 
særlig vægt på at forstå, hvilke roller kultstatuerne 
spillede i græsk religion og ikke mindst i de ritua-
ler, som knyttede sig til dem. Artiklen slutter med en 
redegørelse for den af-religiøsering af figurerne, der 
skete med deres flytning til samlinger i Rom og Kon-
stantinopel, hvorved også det kultiske tankegods, der 
lå bag dem, forsvandt.

Birte Poulsens bidrag tager udgangspunkt i den 
undren, den stærke hedenske dominans i det ikono-
grafiske repertoire i århundrederne efter Konstantin 
den Store (272-337) ofte har vakt. Dionysiske moti-
ver fik en enorm popularitet i den senantikke verden 
(4.-6. århundrede), og de optræder sammen med 
berømte græske og romerske kærlighedseventyr som 
Atalante og Meleager, Hippolytos og Faidra og Dido 
og Æneas. Denne hedenske kontinuitet reflekteres 
også i de samtidige skriftlige kilder som f.eks. i det 
store heksameterdigt, Dionysiaca, i 48 sange forfattet 

af den græsksprogede digter Nonnos fra Panopolis i 
Egypten i det 5. århundrede samt genudgivelser af de 
store helteepoi. Det er betegnende, at Nonnos også 
kendes for en fri gendigtning af Johannesevangeliet 
på heksametre. Birte Poulsen viser, hvordan denne 
hedenske kultur tydeligvis fortsatte i næsten ufor-
mindsket omfang helt parallelt med den kristne akti-
vitet. Denne kultur lader sig ikke mindst studere med 
udgangspunkt i mosaikkerne, da man overalt i den 
senantikke verden anvendte mosaikker som udsmyk-
ning af såvel private som offentlige bygninger. Mo-
saikkerne supplerer vores viden om de fortællinger, 
der er gået tabt i mere forgængelige materialer såsom 
træ, metal, tekstiler, maleri og bogilluminationer. 
Enkelte fundkontekster gør det klart, at også kristne 
omgav sig med en verden af hedenske symboler og 
motiver.

Stine Birk redegør for, hvordan romernes funda-
mentale ønske om et evigt minde er baggrund for, at 
der er bevaret i tusindvis af gravmonumenter fra Det 
Romerske Imperium. Gravmonumentet var med til 
at sikre, at man efter døden ikke overgik til glem-
selens totale intethed. Monumentet var ifølge Stine 
Birk ikke bare et sted til personlig erindring og ritu-
elle handlinger, men det var også et medium, hvori-
gennem social status kunne signaleres. Den vægt, der 
blev lagt i konstruktionen af et gravmonument, var 
ydermere fremkaldt af en usikkerhed omkring efter-
livet. Romernes tro på efterlivet var nemlig ikke en-
tydig, og om man troede på, at døden var definitiv, 
eller på sjælens overlevelse, var op til den enkelte. Et 
fysisk monument udhugget i sten var derfor en måde 
at forlænge sit liv på jorden på, da mindet om perso-
nen bestod, så længe monumentet bestod. Et sådant 

Fig. 5  De to kort viser den græsk-romerske verden med 

angivelse af de vigtigste lokaliteter fra bogens artikler.

Kalydon

Pylos

Argos

Sortehavet

Efesos
Korinth

88114_antikkens verden_r1.indd   21 12/10/11   13.09

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



a n t i k k e n s  v e r d e n22

evigt minde var at efterstræbe, da man derigennem 
overvandt døden.

Eve-Marie Becker karakteriserer Paulus’ (død 
ca. 67) breve, som verdenslitteratur med henvisning 
til, at de tilhører de vigtigste og kulturhistorisk set 
mest succesfulde tekster, der blev skrevet i antikken. 
Disse teksters succes skyldes ifølge Eve-Marie Becker 
deres samlings- og kanoniseringshistorie, noget der 
primært er begrundet i teksterne selv. Her har vi en 
antik brevforfatter, som vi via selvbiografiske notater 
kan lære at kende som person forholdsvis tydeligt. 
Dertil er paulusbrevene en vigtig kilde til Paulus’ bio-
grafi og til den tidlige kristendoms historie. Brevene 
er endvidere værdifulde i epistolografisk henseende, 
fordi de i forhold til de brevskrivningsformer, vi ken-
der fra den tidlige kejsertid, danner en ny form for 
breve. Dette kommer af, at Paulus i sit fravær kor-
responderer med menighederne, og dermed grund-
lægger han så at sige den officielle korrespondance, 
som frem til vore dage fik talrige efterfølgere i den 
kristne litteraturhistorie. 

Anders-Christian Jacobsen behandler den tidlige 
jødiske og kristne bibeltolkning i Alexandria. Artik-
len indledes med den aleksandrinske bibeltolknings 
forudsætninger, Ptolemæernes opbygning af de 
aleksandrinske biblioteker, hvor de store bogsam-
linger blev benyttet til at drive filosofiske, filologiske 
og naturvidenskabelige studier på højeste niveau. 
Den aleksandrinske eksegese blev især inspireret af 
udviklingen af tekstkritikken, udviklingen af over-
sættelsesteknikker – herunder især oversættelsen af 
den hebraiske bibel til græsk (Septuaginta) – og ud-
viklingen af allegorisk fortolkning. Artiklen beskæf-
tiger sig med to eksegeter, Filon (ca. 10 fvt.-40) og 
Origenes (185-254), som er de mest betydningsfulde 
repræsentanter for henholdsvis tidlig jødisk og tidlig 
kristen eksegese i Alexandria. Filon fortolker de fem 
Mosebøger ved hjælp af spørgsmål/svar-metoden, 
genskrivninger af dele af Mosebøgerne og ved brug 
af allegorisk fortolkning. Origenes videreførte det 
tekstkritiske arbejde med etableringen af værket He-
xaplaen. Desuden udviklede han den allegoriske for-
tolkning i forbindelse med udlægningen af både Det 
Gamle Testamentes og Det Nye Testamentes skrifter. 
Origenes var i høj grad inspireret af Filons arbejde, 
og fra Origenes gik den aleksandrinske eksegetiske 

arv videre til mange andre af oldkirkens teologer og 
eksegeter.

Den antikke verden var dels meget ekspansiv, dels 
global i den forstand, at kontaktfladen med de frem-
mede fra de forskellige områder var stor både i kraft 
af de erobrede folkeslag og i form af handel og vi-
densudveksling. Antikkens mennesker mødte således 
mange fremmede, og disse skulle kategoriseres både 
i forhold til grækerne og til romerne og i forhold til 
hinanden. 

Jens Krasilnikoff indleder denne sektion med en 
analyse af erindringsfænomenets udvikling i Athen i 
den klassiske periode – med særligt henblik på de virk-
ninger, som athenernes krige med perserne fra ca. 490-
479 fvt. havde for borgerstatens videre erindringsbe-
arbejdelse. Med udgangspunkt i athenernes sejr over 
perserne i 479 fvt. præsenteres flere indgangsvinkler 
til studiet af forholdet mellem samfundsudvikling og 
erindring i den klassiske periodes Athen (ca. 500-300 
fvt.). Især ser Jens Krasilnikoff på forholdet mellem 
erindringen (og glemslen) på den ene side og formu-
leringen af egentlige og distinkte ideologier og identi-
teter på den anden. Eftertidens mulighed for at studere 
disse forhold i de oldgræske bysamfund er begrænse-
de, og vi er de facto henvist til at trække uforholdsvist 
meget på det overleverede kildemateriale fra Athen. 

Søren Handberg behandler dernæst det antikke 
Grækenlands etnicitetsbegreb. Etnicitet var et cen-
tralt emne i antikkens Grækenland, og store dele af 
samfundsstrukturerne var enten baseret på eller et 
resultat af ideer om etniske fællesskab. Konstruerede 
etniske fællesskaber kan identificeres på flere forskel-
lige niveauer fra grundlæggelsen af græske kolonier 
i middelhavs- og sortehavsområdet, ideen om en 
fælles etnisk oprindelse på det græske fastland, el-
ler de enkelte græske bystaters egne borgere, ja helt 
ned til enkelte individer, som har efterladt sig gen-
stande med tydelige etniske markeringer. Athen er 
et godt eksempel på en græsk bystat, hvor den po-
litiske elite i særlig høj grad legitimerede sin magt 
med henvisning til det etniske fællesskab. I midten 
af det 5. århundrede fvt. blev den etniske diskurs i 
Athen intensiveret, hvilket medførte skærpede krav 
til de fremmede i byen. Søren Handberg konstaterer, 
at ideen om et autoktont Athen reelt skabte et hie-
rarkisk system, hvor efterkommerne af indvandrere i 
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Perikles’ Athen reelt var by-statsløse og ude af stand 
til at bryde deres sociale arv, for slet ikke at tale om 
de mange slaver, som samtidig befandt sig i det de-
mokratiske Athen. På samme tid var det ideen om et 
etnisk fællesskab, som samlede de hellenske bystater. 

Jakob Engberg analyserer de romerske myndig-
heders og den romerske elites politik i forhold til og 
som reaktion på keltisk og germansk religion i senre-
publikken og tidlig kejsertid. En forståelse af romersk 
religiøsitet er en forudsætning for at forstå romernes 
reaktion på det fremmede, og derfor giver en under-
søgelse af den romerske reaktion på kelternes og ger-
manernes religion en øget forståelse for karakteren 
af romersk religiøsitet. Jakob Engberg viser på denne 
baggrund, at romersk religiøsitet tog sigte på at sikre 
eller genoprette gode relationer til det guddomme-
lige gennem den traditionelt foreskrevne religiøse 
praksis. Romerne reagerede på keltisk og germansk 
religiøsitet med et spektrum af forskellige reaktions-
mønstre, fra accept til tolerance og fra kritik til for-
følgelse. De forskellige reaktionsmønstre kan forstås 
ud fra den romerske religiøsitets karakteristika og ud 
fra den romerske elites behov for gennem konstruk-
tionen af det fremmede at forsvare egne værdier og 
position. 

Erik Christiansens bidrag rummer en introduk-
tion til og refleksioner over ’romanisering’, et begreb, 
som vi hverken har et græsk eller romersk ord for, 
men som ofte anvendes i antikforskningen − sjæl-
dent dog ud fra nogen egentlig klar definition. Ar-
tiklen præsenterer og diskuterer de elementer og 
synspunkter, der er indgået i forskningsdebatten. 
Romerriget er en af historiens største og længstva-
rende rigsdannelser. En væsentlig forklaring herpå 
er ifølge Erik Christiansen romernes teknologiske og 
organisatoriske overlegenhed, som ikke kun viste sig 
i krig. Alt andet lige, må tilværelsen i en by i Romer-
riget – i al fald for de lokale aristokratier − have væ-
ret betydeligt mere behagelig end det, de havde været 
vant til. Hertil kommer en erkendelse af, at romerne 
ikke søgte at gennemtvinge deres systemer, men i så 
høj grad som muligt søgte at bygge på, udbygge og 
tilpasse de lokale traditioner, når blot disse ikke stred 
imod romerske interesser. Afsluttende opstilles ud-
viklingen i Gallien fra cirka 50 fvt. til cirka 100 efter 
som eksempel på en konkret og kompleks proces.

Ole Høiris undersøger formuleringen af barba-
ren i de mange former, dette fik gennem antikken. 
Det begyndte med en reference til en sproglig ufor-
måen, det vil sige, at den pågældende talte dårligt el-
ler slet ikke græsk. Denne sproglige uformåen blev 
forbundet til en intellektuel uformåen, hvorved bar-
baren som den fysisk stærke, men mentalt svage var 
formuleret, og dermed var kategoriseringen af bar-
baren som slave legitimeret. Fra en uoverstigelig for-
skel på barbar og græker bliver forholdet nu et ud-
tryk for mere eller mindre visdom, og det betyder, at 
grækere kan blive barbarer og barbarer grækere. Det 
negative billede af barbaren overføres på romerne, 
der dog afviser det og gør alle andre til barbarer, men 
det interessante er, at det barbariske i det romerske 
miljø bliver alt det, der ikke lever op til det romerske 
ideal. Hermed bliver det barbariske ifølge Ole Høiris 
en konstant truende fordærvende kraft i hvert enkelt 
menneske i kraft af instinkternes styring af den en-
kelte, eller det kan være overklassens dekadence, der 
truer deres romanitet. Kampen mod det barbariske 
er således både en kamp mod ydre fjender og mod 
den menneskelige naturs dominans over moralen el-
ler humaniteten eller romaniteten.

Antikken har spillet en enorm rolle i den euro-
pæiske historie og gør det også i dag. Derfor afsluttes 
Antikkens Verden med forskellige redegørelser for ef-
fekterne og opfattelserne af antikken inden for for-
skellige områder. Rolf Stavnem indleder med at be-
skrive, hvordan man i den nordiske middelalder for-
stod de nordiske guder, eller aserne som de kaldtes, 
som historiske personer og efterkommere af helte fra 
kampene ved Troja, der i kraft af deres noble byrd 
og magiske evner kunne få uvidende hedninger til at 
opfatte sig som guder. Et raffineret eksempel på en 
sådan fortolkningspraksis af aserne findes i det be-
rømte islandske middelalderværk, Snorris Edda, der 
særligt er kendt for sin udførlige beskrivelse af den 
nordiske mytologi. Værkets fremstilling af mytolo-
gien finder sted i en fiktiv videnskonkurrence mel-
lem aserne, der er udvandret fra Troja, og en svensk 
konge, i hvis land aserne har bosat sig. Denne ram-
mefortælling indledes af en filosofisk redegørelse for 
hedningers plads i en kristen verdensforståelse med 
den vigtige pointe, at den hedenske tro afspejler den 
kristne lære, blot på et lavere niveau. Rolf Stavnem 
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demonstrerer, hvordan Snorris Edda med avancerede 
litterære greb smelter tre forståelsesniveauer sam-
men. Et niveau beretter om aserne, om skabelse og 
ragnarok, og skal ses som et forsøg på at sammen-
fatte en på det tidspunkt hensygnende hedensk tra-
dition. Et andet niveau forklarer denne tradition som 
misforståelser af i virkeligheden historiske begiven-
heder og personer i Troja. Og endelig er der et tredje 
niveau, hvor traditionen skal læses som en allegori 
over den kristne lære og historieforståelse. 

Helene Blinkenberg Hastrup beretter om fundet 
og udgravningerne af de to byer, Pompeji og Hercu-
laneum. Disse to byer blev sammen med et stort om-
råde i Campanien udslettet og begravet ved et stort 
og uvarslet vulkanudbrud af Vesuv i 79 evt. Katastro-
fens omfang var enormt, og den blev omtalt mange 
gange i den antikke litteratur. Særlig vigtig er dog en 
øjenvidneskildring af Plinius den yngre (61-114), som 
sammenholdt med moderne udgravninger har mu-
liggjort en ret nøje rekonstruktion af vulkanudbrud-
det. Befolkningen i området reddede dog i stort om-
fang sig selv og deres værdigenstande, men det blev 
aldrig muligt at udgrave og genbosætte de begravede 
byer i oldtiden. Helene Blinkenberg Hastrup beskri-
ver, hvorledes de begravede byers beliggenhed blev 
glemt i løbet af middelalderen, men blev genopda-
get i første halvdel af 1700-tallet med Herculaneum 
i 1709 og siden Pompeji i 1748. Genopdagelsen af de 
begravede byer ramte lige ned i tidens antikbegej-
string og vakte enorm opsigt i hele Europa. Udgrav-
ningsmetoderne lod dog en del tilbage at ønske, og 
først i 1860’erne kom de videnskabelige arkæologiske 
metoder til i Pompeji som et af de første steder i ver-
den.

Centrale elementer af denne antikbegejstring 
præsenteres af Jørn Erslev Andersen i form af den 
tyske dannelseskulturs idealisering af oldgræsk kul-
tur fra slutningen af 1700-tallet og frem. Fokus er på 
den tyske kunsthistoriker Johann Joachim Winckel-
mann (1717-1768) og hans skrift om efterligningen af 
de græske værker i maleri og billedhuggerkunst fra 
1755. Dette værk havde i løbet af de efterfølgende 150 
år en enorm indflydelse på europæisk kultur, i kunst- 
og æstetikteori og i litteratur- og idéhistorie. Jørn 
Erslev Andersen beskriver Winckelmanns opfindelse 
af grækeren som en idealskikkelse, og der gives et 

nyt bud på en fortolkning af hans berømte formel 
om ”ædel enkelhed og stille storhed” som idealet for 
oldgræsk kunst, litteratur og tænkning. Christian 
Lemmerz’ marmorskulpturer og en sonet af Rainer 
Maria Rilke (1875-1926) kommenteres i forlængelse 
heraf i et aktualiserende perspektiv.

Antikkens Verden afsluttes af Svend Erik Larsen, 
der konstaterer, at antikkens verden havde et myl-
der af guder, store og små. Menneskers chancer for 
at komme på tværs af nogle af dem, mens de adlød 
andre, var stor, så derfor blev grænsen mellem guder 
og mennesker nemt overskredet. Derved kom men-
nesker med eller mod deres vilje til at blande sig i 
gudernes anliggender. Skete det, begik mennesket 
hybris og blev straffet. Denne grænse mellem guders 
vilje og menneskers ambitioner kom til udtryk i mon-
strene. De advarede om faren ved at gå over grænser 
og viste sig også som straffende uhyrer, når den var 
overtrådt. Disse monstre lignede selv denne grænse: 
halvt menneske, halvt dyr eller halvt menneske, halvt 
gud. Sådanne væsner fik efter antik model et langt 
og omskifteligt efterliv i europæisk kultur, ofte i de 
samme former som de fik i antikken. I middelalde-
ren kom de til at hænge sammen med den kristne 
syndsbevidsthed, men senere gled de sammen med 
antikkens kulturelle grænsedragning mellem de rig-
tige, etniske grækere og barbarerne, der fik monstrøs 
karakter. Denne kulturelle projektion fik vind i sej-
lene i renæssancen, da de opdagelsesrejsende mødte 
fremmede dyr og folk, og er fortsat siden som dæ-
monisering af fremmede, længe efter at monstrene 
har mistet deres mytiske og religiøse fundament.
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