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Dikteren Ovid, 43 f.Kr.–17 e.Kr.

La andre
prise de gamle tider.

Jeg er glad jeg er
født nå.

Om boka
I Historisk museum i Oslo tar vi vare på ting mennesker har laget gjennom historien. I denne 
lille boka kan du lese om noe av det vi har fra det gamle Egypt, Hellas og Romerriket. Hva kan 
skulpturer, mumier og innskrifter fortelle om hva mennesker rundt Middelhavet følte, trodde, 
likte eller lekte med for 2000–3000 år siden? 

Dette er både en guide til utstillingen og en kilde til å arbeide med historie på skolen. Underveis 
kan du fargelegge tegninger eller prøve deg på noen oppgaver. Heftet retter seg særlig mot barn 
fra ni år og oppover, mens noen tekster passer for alle som synes historieer spennende. 
Bakerst i boka finner du forklaringer på noen vanskelige ord. 

Er du lærer, kan du gjerne kopiere fra boka til bruk i undervisningen.



Den store sfinksen ved Giza har 
ligget i ørkenen i 4500 år. Den 
har blitt gravd frem igjen fra 
sanden flere ganger.

Det gamle Egypt – det røde og svarte landet 
Egypt var et mektig rike som ble beskyttet mot andre land av ørkenen på begge sider av Nilen. 
Egypterne kalte ørkenen «det røde landet». I den tørre, varme sanden kunne ingen mennesker bo. 

Egypterne bodde i det de kalte «det svarte landet», som var den smale stripen av land langs 
Nilen. To ganger om året flommet vannet utover elvebredden. Det gjorde at den svarte jorda langs 
Nilen fikk ny næring og rikelig med vann. Jorda var så fruktbar at egypterne kunne dyrke mye av 
det kornet de trengte i Romerriket. 

Da romerne tok makten i Egypt i år 31 f.Kr., hadde Egypt vært et mektig rike i hele 3000 år.
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Det gamle Egypt var en elvekultur. 
Nilen starter langt inni Afrika og er verdens 
lengste elv. Sett fra verdensrommet er landet 
mer lysebrunt og grønt enn rødt og svart. 

Nilen
Nilen

Kongenes dal
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Kilder – hvordan kan vi vite noe om antikken og det gamle Egypt?

Vi henter kunnskap om historien fra ulike kilder. Tekster som er skrevet ned på steiner, papyrus, 
papir eller skinn, er skriftlige kilder. Redskaper, byggematerialer, knokler, smykker og kunst, 
kaller vi arkeologiske kilder. Historikerne samler så mye informasjon som mulig og sammenligner 
kildene for å finne ut når noe hendte og hvordan det gikk til. 

Ofte mangler vi gode kilder til å vite noe helt sikkert. Vi må derfor lage ulike hypoteser om hva 
som kan ha skjedd, og så sjekke ut om dette kan være riktig. Forskerne diskuterer ulike tolkninger 
med hverandre for å tyde og forstå kildene. Noen ganger må vi stille helt nye spørsmål for 
å komme videre.  
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Klarer vi å tenke oss hvordan det var å være menneske 
i en helt annen tidsalder? Denne trefiguren ble laget 
i Egypt for over 4000 år siden og skal kanskje forestille 
en mann som jobbet i et tempel eller for staten.

Tenk deg at du reiser tilbake i tiden og får 
et fem minutters langt møte med denne 
mannen. Hva vil du spørre ham om?

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Hvilke tre ting vil du fortelle mannen om hva 
som er annerledes i dag fra da han levde?

1. ............................................................................................

................................................................................................

2. ...........................................................................................

................................................................................................

3. ...........................................................................................

................................................................................................
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Mumiekista til ei ung jente
Denne mumiekista tilhørte ei jente som het Ankhsenmut. Hun levde for omtrent 3000 år siden 
og var sangerinne i et tempel. Kista var kanskje laget spesielt for Ankhsenmut, men den var nok 
litt for lang for henne. Det var ikke planen at hun skulle dø bare åtte-ni år gammel. Håndverkerne 
laget kista av tre og malte den med gul maling og lakk. Slik skulle den skinne som gull – som sola. 
Så dekorerte de kista med guder og gudinner, hellige symboler og hieroglyfer. 

Fordi det ligger ei kvinne (jente) i kista, er hendene på kistelokket åpne og håret har 
ikke striper, slik kister for menn pleide å ha. Ørene og brystene er pyntet med blomstermønster. 
Egypterne prøvde ikke å etterligne den som var død. Ansiktet skulle være guddommelig. 

Mumiekista var en gave fra Egypt til kongen av Sverige-Norge i 1893, men selve mumien ble 
ikke med på reisen til Norge. Kanskje den fortsatt finnes i Det egyptiske museet i Kairo?
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Kista til Ankhsenmut ble funnet nær dronning Hatshepsuts 
tempel ved byen Luxor sør i Egypt. Den lå i ei stor, underjordisk 
grav sammen med over 150 andre kister. Der hadde kistene 
ligget gjemt i 3000 år uten at gravrøvere hadde oppdaget dem. 

Egypterne tenkte at de dødes sjeler levde videre etter døden og tegnet 
dem som fugler. Illustrasjonen til venstre viser et bilde i bunnen av 
Ankhsenmuts kiste. Ei gudinne bærer jentas sjel på hodet.

Anders Bettum er egyptolog. Han har undersøkt kista 
til Ankhsenmut og de fire andre mumiekistene som 
Kulturhistorisk museum i Oslo eier.
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Hva forteller maleriet på Ankhsenmuts kiste? 
1. Himmelgudinna Hathor er fremstilt som ei ku med sola mellom hornene. 

2. Den lille fuglen er ei av sjelene (ba-sjela) til den døde. Mennesket hadde flere sjeler, 
 og de levde videre hvis kroppen ble mumifisert.

3.  Kobraslangen med vinger er gudinna Neith som beskytter den døde.

4.  Dette er den døde jenta Ankhsenmut. Hun tømmer ei krukke med drikke (trolig vann) 
     som et offer til gudene og sin egen ba-sjel.

5.  En prest brenner røkelse for gudene og ba-sjelen. Teksten under albuen hans sier 
 at de ofrer ”alt som er rent og godt” for Ankhsenmuts kropp.

6.  Guden Horus har på seg faraos kongekrone, som er sammensatt av de to kronene 
     til det øvre Egypt (hvit/grønn) og det nedre Egypt (rød).

7.    Nær gravkammeret til Ankhsenmut stod det tidligere et tårn med pyramidetak.

8.    De skrå bølgene er fjellene som strekker seg opp fra Nildalen mot ørkenen.

9.    Ei stang med ei fjær på er en hieroglyf som betyr «vest». Begravelsene foregikk 
       vest for Nilen fordi det er der sola går ned i dødsriket.

10.  Hieroglyf-tegnet med ei stjerne er et tegn for underverdenen.

1
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Fra en rik familie?
Eksperter har undersøkt mumien i kista på bildet under med moderne medisinsk utstyr. Røntgen-
bilder viser at mumien tilhører ei kvinne som var 147 cm høy og mellom 40 og 55 år gammel da 
hun døde. Hun spiste sunn mat da hun vokste opp. Det kan legene fortsatt se av skjelettet.

Kroppen er ikke mer slitt enn det som er vanlig for en 50-åring. Måten hun er mumifisert på, tyder 
på at hun ikke var en fattig slave eller arbeider. Prestene brukte mye kvae (harpiks) på mumien. 
Hjernen var fjernet, og hver finger og tå var surret inn for seg i lintøy. Alt dette var kostbart, så den 
døde må ha kommet fra en familie som hadde god råd. Egypterne sparte hele livet for å ha råd 
til en god begravelse.

Det er ikke sikkert at mumien opprinnelig lå i den kista vi har på museet. Mumien er ei kvinne, 
mens det på kistelokket finnes hieroglyfer som kan bety at den tilhører Horemakhet, «sønn av 
husfruen Iretiru». 
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Fargelegg kistelokket med smykkene og himmelgudinna Nut. Egypterne 
brukte plantefrø, skjell, perler og metall for å lage de vakre halssmykkene.
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Slave eller vikar for den døde?

Ved siden av mumiekistene stod det ofte flere hundre små figurer som vi kaller sjabtier. De er 
laget av brent leire med turkis eller hvit glasur. Sjabtiene skulle hjelpe den døde med strevsomt 
arbeid i evigheten. I hendene holder de ofte redskaper, og på ryggen henger det kurver til 
å bære ting i. 

Den døde kan be sjabtiene om å «dyrke jorden, vanne elvebredden og bære sand i øst og 
vest», står det i en papyrus som Universitetet i Oslo eier. På noen sjabtier har håndverkerne 
etterlignet utseendet til den døde.
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Vask og rens kroppen
til den døde. Bruk hellig

vann fra Nilen

Ta ut de indre organene fra kroppen
og mumifiser dem for seg.

Legg kroppen i en stor
haug med salt i 40 dager

slik at fuktigheten
 trekkes ut.

Smør den tørkede kroppen inn
med salver, oljer og harpiks. 

Surr mumien inn med store
mengder lintøy.

Vann fra Nilen.

Ved Anubis

Mjau!

Hysj,
Bastet!

Nyrer LeverLunger

Salve HarpiksOlje

Nilen

Mjau!

Hysj, Bastet!

Mjau!
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Smør flytende harpiks eller 
svart asfalt over mumien slik at

den blir en fast «pakke».

Legg amuletter sammen med
mumien slik at den døde lettere

når frem til Osiris.

Plasser kisten i et
gravkammer der ikke gravrøvere

eller noen andre finner den.

Legg kroppsdelene som har
tørket  for seg i egne krukker. 

Legg mumien i en fin kiste.

Men husk legge hjertet
tilbake i kroppen.

Forsiktig,
Bastet!

Harpiks

Osiris Hysj,
Bastet!

Mjau!

Pøh!

3000 år senere...
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Mange guder og mange navn
I det gamle Egypt fantes det mange guder og gudinner. 
En gud kunne ha flere navn og noen guder lignet på 
hverandre. Hvem som var de mest populære gudene 
forandret seg i løpet av tre tusen år med egyptisk 
historie. Noen guder fikk nye navn, mens 
andre guder ble glemt.

På gamle bilder og skulpturer ligner gudene 
på mennesker, gjerne med hoder til dyr som 
hadde egenskaper som menneskene  beundret. 
Gudene var knyttet til sol, måne, himmel, jord, 
Nilen eller andre fenomener i naturen. 
De kunne også være knyttet til konger, 
skrivekunst eller mumifisering – som Anubis. 

Osiris – farao og mumie
Dette er en liten bronseskulptur av guden Osiris. 
Kongekrona på hodet viser at Osiris er en konge. 
Det samme gjør trona han skulle ha sittet på. 
Med armene tett inntil kroppen ser han samtidig 
ut som en mumie. 

Egypterne trodde Osiris var herskeren i dødsriket. 
En gang var han en farao som regjerte i Egypt 
sammen med søsteren Isis. Myten forteller at Osiris 
hadde en bror som het Seth. Han var misunnelig 
på Osiris og drepte ham for å bli farao selv. 
Derfor kom Osiris til dødsriket og ble hersker der.

Anubis
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Isis – gudinne for magi og visdom
Isis var søster til Osiris og dronning da han var farao. 
Derfor har hun ei krone – to  kuhorn med solskiva 
imellom. Isis og Osiris fikk en sønn som het Horus. 

På denne figuren holder hun Horus på fanget. 
I antikken ble Isis også populær andre steder 
enn i Egypt. Isis med Horus-barnet ligner på bilder 
av Maria med Jesus på fanget. Dronning Kleopatra 
snakket om seg selv som en gjenfødelse av Isis. 

Horus – sønnen til Osiris og Isis
Horus blir noen ganger tegnet som en gud med 
falkehode. Da Horus ble voksen, tok han opp kampen 
mot den onde onkelen Seth, som hadde drept Osiris. 
I kampen ble øyet hans knust av et spyd, men 
visdomsguden Thot klarte å gjøre det friskt igjen. 

Derfor ble Horus´øye et tegn for helhet og helse. 
Horus vant til slutt over Seth og jaget ham ut i 
ørkenen, hvor han ble hersker.

Horus’ øye brukes på 
moderne smykker og 
tatoveringer. 

På grunn av de spesielle 
linjene er det lett å 
kjenne igjen egyptiske 
øyne i kunsten.
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Khonso – guden som reiser
Ser du månen i kongekrona til guden Khonsu? 
Navnet Khonsu betyr «den reisende», og månen 
er en som reiser hver natt. 

Her ser Khonsu ut som en farao. Folk ofret slike 
figurer til Khonsu for å bli beskyttet og helbredet 
fra sykdom. 

Beskytteren Bes
Denne lille figuren av guden Bes kunne beskytte den som brukte 
den som et smykke. Derfor kaller vi den en amulett. Bes kunne 
skremme bort onde ånder og hjelpe kvinner som skulle føde 
barn. Han ser ofte ut som en dverg med mange fjær på hodet.

Kattegudinna Bastet
Gudinna Bastet ble ofte tegnet som en katt eller ei kvinne med 
kattehode. Hun var gudinne for kjærlighet, familieliv og glede. 
Det store Bastet-tempelet lå ved Nil-deltaet. 

Katten på bildet er egentlig ei mumiekiste for en katt. 
Grønnfargen på hodet avslører at det opprinnelig var dekket 
med messingfolie for å skinne som sola. Kanskje ga noen 
mumien til et Bastet-tempel i håp om å finne kjærlighet?
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Hathor – mange gudinner
Egypterne bygget mange templer for gudinna 
Hathor. Hun er ofte fremstilt som ei ku med sola 
mellom hornene. 

Flere gudinner, som kattegudinnen Bastet og 
løvegudinna Sekhmet, er egentlig andre former 
av Hathor.

De fire sønnene til Horus

Under mumifisering tok prestene ut fire indre organer fra kroppen og la dem 
i hver si krukke. Denne 3000 år gamle krukka forestiller guden Duatmutef, 
en av de fire sønnene til Horus. Oppi denne krukka skulle magesekken ligge, 
men i dag er krukka tom. Prestene begynte etter hvert å legge organene inn 
i kroppen igjen. Likevel plasserte de fire tomme krukker i gravkammeret. 
Vi kaller dem kanopiske krukker.

De tre andre sønnene til Horus er: 

Imset, som skulle passe på leveren. Egypterne tenkte at menneskets 
følelser bodde i leveren. Er det derfor Imset har menneskehode? 

Hapy, som er fremstilt som en bavian. Hapy skulle passe på krukka 
med lunger, men beskyttet også trona til Osiris i underverden. 

Kebehsenuf, som har hodet til en falk, akkurat som Horus. 
Kebehsenuf skulle beskytte krukka med de mumifiserte tarmene.
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Følelser før og nå

De som studerer fortiden er ikke bare interessert i hvordan folk levde, men også hvordan de 
opplevde livet. Kan de arkeologiske gjenstandene i museet fortelle noe om følelser i antikken 
og det gamle Egypt? Var det å være redd i antikken det samme som å være redd i dag? 

Hvilken emoji synes du passer på uttrykkene i ansiktet på disse gjenstandene? 
Sett en strek mellom dem du mener passer sammen.
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«Homo sum, humani nihil a me alienum puto.»
Jeg er et menneske. Ikke noe menneskelig er fremmed for meg. 

      Terents (190 f.Kr.–159 f.Kr), romersk forfatter.
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Rosettasteinen ble funnet i den lille byen Rosetta 
i Egypt i 1799. I dag er den i British Museum 
i London.

Hieroglyfer fra museets mumiekiste som tilhører ei kvinne som het Dismutenibtes.

Hieroglyfene – gudenes ord
Hieroglyfene er tegninger av ting som egypterne kjente fra sin hverdag, som dyr, planter og 
redskaper. Noen av hieroglyfene betyr et bestemt ord, mens andre betyr en bestemt lyd – 
slik som våre bokstaver. Til å begynne med var det omtrent 750 ulike tegn som de skrev korte 
beskjeder og navn med. Etter hvert som man begynte å skrive lengre tekster, vokste antallet 
til flere tusen tegn. 

De eldste innskriftene med hieroglyfer er over 5000 år gamle. Egypterne mente at gudene hadde 
skapt hieroglyfene. Derfor kalte de dem «gudenes ord», som på gresk blir ordet «hieroglyfer». 

Egypterne sluttet å bruke hieroglyfene da 
kristendommen ble den offisielle religionen 
i landet. Det var først i 1822 at noen klarte 
å lese tekster med hieroglyfer igjen. 

Den franske språkforskeren Jean-François 
Champollion studerte en stein hvor en tekst 
var skrevet både på egyptisk med hiero-
glyfer og på gresk med greske bokstaver. 

Hieroglyfene for konger var alltid skrevet 
i ovale kartusjer. Da Champollion hadde 
funnet hieroglyfene for den egyptiske 
kong Ptolemaios og dronning Kleopatra, 
sammenlignet han disse med den greske 
teksten. Slik kom han i gang med å tyde 
de mystiske tegnene.
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Her er et enkelt hieroglyf-alfabet for nybegynnere. Skriv navnet ditt med hieroglyfer 
i den ovale sirkelen. Faraoene skrev sine navn i slike runde kartusjer.
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Ei bok for de døde?

Denne papyrusen er vanskelig å lese fordi vi bare har deler av den. Teksten er skrevet med 
en skrå «skjønnskrift» som er raskere å skrive enn vanlige hieroglyfer. Tegnene ser derfor litt 
annerledes ut enn de hieroglyfene som er malt på kister eller hugget inn i stein. Ordene skulle 
hjelpe en som døde mellom år 305 f.Kr. og 395 e.Kr. trygt gjennom reisen i dødsriket. 

Slike tekster kaller vi Den egyptiske dødeboken. 
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Egypterne fant opp papiret, 
som de laget av planten papyrus. 
De brukte også papyrus til å lage 
hytter, seil, sandaler og matter. 

Papyrus vokser i vannet. I dag 
er ville planter sjeldne i Egypt. 
Her ser vi papyrusplanter ved
Nilen i Uganda.

Oppskrift på papyrus
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Dette maleriet fra 1846 viser hvordan 
den tyske maleren Leo von Klenze så 
for seg Akropolis i Athen i antikken.

Hva er antikken?
Vi kaller kulturen rundt Middelhavet for 2000 år siden for antikken. Gresk kultur spredte seg 
til mange steder gjennom utvandring og Aleksander den stores erobringer. Romerne ble sterkt 
påvirket av den greske kulturen. Den spredte seg videre med alle romerne som bosatte seg 
andre steder i det store riket, helt fra England til dagens Midtøsten. 

Antikken varte fra omtrent 700 år f.Kr. til 500 år e.Kr. Kulturen endret seg mye gjennom disse 
tusen årene og det var mange forskjeller fra sted til sted. 

Gresk var lenge det viktigste språket i antikken, men mot slutten ble latin vanligst. Antikken gikk 
mot slutten da Roma og andre deler av Romerriket ble invadert av nye folkegrupper. Men 
antikkens kultur forsvant ikke helt i middelalderen. På 1400- og 1500-tallet ble antikkens kultur 
igjen populær. Antikken ble gjenfødt, og vi kaller derfor denne tiden renessansen.
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Antikviteter? Det latinske ordet antiquus 
betyr gammel. Dette marmorhodet til helten 
Herakles  er nesten 2000 år gammelt.

Asklepios var den greste guden for medisin og 
legekunst. Han var svært populær og kunne 

også gjøre døde levende igjen. 

Dette hodet er bare en del av en hel  skulptur 
hvor guden støttet seg på en stav som 

det slynget seg en slange rundt. 

I dag har noen apotek en 
Asklepios-stav i logoen. 

Verdens helseorganisasjon
bruker samme symbol 

i sin logo.
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Olympen, fjellet hvor det bodde tolv guder ifølge 
gresk mytologi. Her er to av dem, Zevs og Hera, 
fra greske vasemalerier.

Guder og helter i antikken

Grekerne og romerne hadde mange guder og gudinner, akkurat som egypterne. Hver gud kunne 
hjelpe menneskene med ulike oppgaver som å vinne i krig, finne kjærligheten eller å lykkes med 
jordbruket. Zevs var kongen over alle guder i det gamle Hellas. Han laget lyn og torden, akkurat 
som vikingene trodde Tor gjorde. 

Hver gud hadde egne templer på på flere steder. Det største tempelet for Zevs lå ved Olympia, 
mens havguden Poseidons store tempel lå ved kysten utenfor Athen. Grekerne trodde at de tolv 
viktigste gudene bodde på fjellet Olympen lenger nord i landet.
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Greske og romerske guder og gudenavn

Grekerne og romerne hadde mange av de samme gudene, men romerne brukte andre navn 
på de fleste av dem. De trodde og tenkte litt annerledes om dem. 
Sett kryss ved de gudene du finner i utstillingen og boka.

Gresk Romersk Forbindes med Symbol X

Afrodite Venus Kjærlighet

Apollon Apollo Sannhet, musikk

Ares Mars Krig

Asklepios Asklepius Medisin

Athene Minerva Visdom

Dionysos Bacchus Vin og fruktbarhet

Demeter Ceres Fruktbarhet og grøde

Hades Pluto De døde i underverdenen

Hefaistos Vulcan Håndverk og smiing

Hermes Merkur Gudenes budbringer

Poseidon Neptun Havet

Zevs Jupiter Gudenes konge
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På porten inn til hagen bak 
universitetet ser du hodet til 
gudinna Athene.

Hun er visdommens gudinne, 
men også gudinne for krig. 
Det er derfor hun har en 
hjelm på hodet – som hun 
har vippet opp. 

Både Apollon og Athene 
er barna til Zevs.

Inngangen til
Universitetet i Oslo

er inspirert av templer
fra antikken.

Antikken i Oslo

På logoen til Universitetet i Oslo finner vi den greske guden Apollon. I det gamle Hellas var 
Apollon beskytter av kunnskap. Noen av bygningene til universitetet ligner templer fra antikken. 
De greske filosofene diskuterte hvordan natur og samfunn er bygget opp, og hva som er 
rettferdig og ulovlig. Det samme gjør forskerne på universitetet i dag.
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Til høyre ser du en tegning 
fra en gresk vase som viser 
Oddysevs og hans menn som 
blinder den enøyde kjempen 
Polyfem.

Vaser er kilder til kunnskap

Malerier på greske vaser kan fortelle oss mye om myter og 
dagligliv i antikken. Håndverkerne malte et bilde på leira før 
den ble brent i ovnen. Etter en lang prosess var vasen ferdig 
og motivet hadde blitt svart og bakgrunnen rød (terrakotta). 

Senere gjorde mange håndverkere det motsatt. Da ble bildet  
rødt og bakgrunnen svart. Dette kaller vi rødfigur-stil.

Høye vaser kunne brukes til å ha olivenolje i og ble ofte 
plassert på graver.

Et vasemaleri fra Odysseen
Etter krigen mot Troja seilte kong Odyssevs hjemover til den 
greske øya Ithaka. Underveis møtte han den menneskespisende 
kjempen Polyfem, som stengte Odyssevs inne i fjellhula si. 

På vasen sitter Polyfem klar med ei treklubbe, men han opp-
dager ikke Odyssevs og vennene hans. Polyfem var nemlig 
blind og kunne ikke se at Odyssevs hadde bundet seg fast 
under en sau som skulle ut på beite. Får du øye på Odyssevs? 

Fortellingen om Odyssevs’ reise ble skrevet ned av dikteren 
Homer og er ei av verdens mest kjente bøker.
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Hvilke egyptiske og antikke guder er gjemt i ordkrysset?

A E Q T A C J Z P A T A

G H O R U S P B S F K L

R E A L N L R K M R N S

L R D G A P O L L O N M

A K L Z M A Q J C D S I

G U O A S K L E P I O S

F L P N N R P H C T A I

T R Q U B E L G Z E V S

J S W B V D K F N X B N

U O S I R I S Z M U S E

K P P S Z A W R J H E M
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Musen 
Erato

Klio Erato

Thalia

Museum – musenes tempel

Når en musiker fra antikken trengte nye idéer, 
ba han musene om hjelp. Det samme kunne 
en historiker, dikter eller maler gjøre. 

Musene var ni gudinner for ulike former for 
kunst. Klio kunne hjelpe med å fortelle historie, 
Thalia med å lage vitser og komedier, 
og Erato med å skrive dikt. 

I antikken kalte de templer for musene for 
mouseion. Derfor kaller vi i dag bygninger hvor 
vi tar vare på og studerer kunst for museer. 
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Hvilke museer er dette? 
Sett en strek mellom 
riktig navn og bilde.

Louvre
Paris

Neues Museum
Berlin

Det egyptiske museet
Kairo

Historisk museum
Oslo

Nasjonalmuseet
Damaskus

British Museum
London
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En konservator tar vare på tingene i et museum. 
Her arbeider Eivind Bratlie med å reparere sprekker 
i den 2500 år gamle sarkofagen fra Klazomenai.

En sarkofag fra Klazomenai
I byen Urla i dagens Tyrkia er det funnet 200 sarkofager av terrakotta. I antikken het byen 
Klazomenai. Kistene er dekorert med flotte mønstre og figurer, blant annet geiter, løve og griffer. 
En griff er en fantasifull blanding av ørn og løve. Se på taket til Nasjonalgalleriet ved siden 
av Historisk museum. Der sitter det fire griffer!



Finn fem feil. Soldaten på sarkofagen med rustning, hjelm, sverd, lanse og skjold er en gresk 
soldat som kalles hoplitt. De brukte ikke hest, men her skal hoplitten hoppe opp i en vogn i fart. 
I antikken var dette en populær konkurranse for soldater.
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Fisk til middag?
Dette fatet ble brukt til å servere fisk, skjell og reker. De tre fiskene er brasmer, en fisk som 
det finnes mye av rundt Middelhavet. Sjømaten ble gjerne lagt i eddik først for å godgjøre seg. 
I midten av dette fiskefatet fra Sør-Italia er det en grop hvor eddiken kunne renne av seg før 
man spiste fisken.

Grekerne og romerne brukte også fisk til  å lage en salt og sterk saus. Sausen kaltes garum, 
og de brukte den til å gi ekstra smak til maten, slik som vi i dag bruker ketchup eller soyasaus.
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Symposion, eller drikkegilde fra et gammelt gresk vasemaleri.

Denne skåla er nesten flat som et fat, men er 
laget for vin. I antikken var vinen alltid blandet 
ut med vann.

I antikken var det vanlig å ligge på en benk når 
man spiste og drakk. Samtidig diskuterte de 
ivrig politikk og filosofi. 

Filosofen Sokrates deltok på slike «drikke-
selskaper». Eleven hans, Platon, skrev ned 
hva som ble sagt under en slik fest eller 
symposion, som det het på gresk. 

I dag kaller vi noen ganger konferanser for 
forskere for symposium (latin).
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I Colosseum i Roma samlet romerne seg for 
å underholdes av dyrejakt, gladiatorkamper, 
sjøslag og henrettelser. I motsetning til greske 
idrettskonkurranser hadde ikke det som skjedde 
i Colosseum noe med religionen å gjøre.

Løpere fra de olympiske lekene 
slik de er fremstilt på greske 
vaser.

Idrett og leker

Grekerne og romerne elsket festivaler og konkurranser. Grekernes mest berømte festival var de 
olympiske lekene i byen Olympia. Her fikk alle grekerne delta. Hvert fjerde år holdt også folket i 
Athen en stor festival for bygudinna Athene. Her fikk bare byens innbyggere lov til å konkurrere 
i idrett, musikk og diktning. Gutter og menn deltok i hesteløp, sprintløp, boksing, bryting og 
femkamp. Den bestod av diskoskast, lengdehopp, spydkast, sprint og bryting. 

Opprinnelig var noen idrettsgrener forberedelse til krig. Det gjaldt ikke minst i Sparta, hvor også 
jenter fikk være med på trening og mindre konkurranser.
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Førstepremie
Premien for å vinne en idrettskonkurranse i de athenske lekene kunne være femti slike krukker. 
Oppi krukkene var det god olivenolje fra Athenes hellige hage i utkanten av byen. Håndverkerne 
etterlignet de populære amfora (krukker) fra lekene, og denne kan også ha blitt brukt til vin. 
Tegn en moderne idrettsutøver med svart tusj på vasen!
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Dikteren Sofokles
Sofokles var en kjent dikter

 som levde i Athen samtidig med 
filosofen Sokrates. Han skrev over 

hundre skuespill og vant mange
teaterkonkurranser. Men i dag

finner vi bare hele teksten 
til sju av teaterstykkene. 
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Mannen med spydet er en vakt som har oppdaget at Antigone (til høyre) har begravd sin bror. 
Derfor sladrer han til kongen som sitter på kongetrona.

Skal vi alltid følge lovene?
Sofokles skrev et teaterstykke om Antigone. Hun var datter av kongen i landet og hadde 
to brødre. Men da kongen døde, ble brødrene uenige om hvem som skulle styre landet videre. 
Det endte med at de drepte hverandre. Siden kvinner ikke kunne bli herskere, ble onkelen deres 
ny konge. Han mente at den ene av brødrene hadde sviktet landet sitt, og bestemte at han 
derfor ikke skulle få en begravelse. Det var å ta fra ham all respekt og ære.

Dette ville ikke Antigone godta. Hun mente at kjærlighet og gudenes lover var viktigere enn de 
reglene en konge lager. Så hun begravde broren på tross av kongens forbud. Kongen ville ikke 
la noen bryte lovene hans, og aller minst ei kvinne. Selv om hun var forlovet med sønnen hans, 
dømte han henne derfor til å dø i ei hule. Antigone valgte å ta sitt eget liv. Hennes forlovede 
mente hun hadde handlet riktig, og derfor tok også han sitt eget liv. Historien er en tragedie, 
et trist skuespill der helten dør til slutt. 

Skuespillet om Antigone har inspirert mennesker til å protestere mot herskere som styrer 
urettferdig og ikke vil høre på kvinner. Det har blitt fremført av fanger i Sør-Afrika og av 
kvinnelige flyktninger fra Syria.
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Dionysos-teateret ligger i en skråning nedenfor Akropolis i Athen. Det ble gjenfunnet og gravd ut på 
1800-tallet. Athenerne bygget teatrene i halvsirkler i skråninger for at alle skulle se og høre godt, 
forteller Christina. Nye teatre og parlament bygges fortsatt slik grekerne gjorde det.

Teaterets fødsel
En gresk arkeolog forteller

Hvorfor ble du arkeolog, Christina?
Allerede da jeg var barn, ønsket jeg å oppdage hva som gjemte seg bak tingene, bak menneske-
nes historier, bak alt jeg så og lærte. Senere ønsket jeg å forstå hvordan grekerne kunne skape 
kunst og kultur som fortsatt gjør så sterkt inntrykk på oss i dag. 

Hva arbeider du med i teaterruinen? 
Jeg utforsker de restene som ennå finnes av det store teateret. Det vi ser i dag, er teateret som 
ble bygget av stein ca. 350 år f.Kr. Gjennom små utgravninger og nøyaktige studier oppdager vi 
noe nytt hver dag om hvordan det opprinnelig så ut. Dette sammenligner vi med andre kilder, 
som teaterstykker fra den tid, maleri på vaser og gamle innskrifter.
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Billetter til teateret de første århundrene 
kostet to eller tre oboler. Det var like mye 
som en vanlig arbeider tjente på to eller 
tre dager. I en periode betalte byen for 
billetter til de fattige. Noen tilskuere kom 
fra landet omkring byen. De lot arbeidet 
på åkeren ligge for delta på «den store 
skolen».

Christina Papastamati-von Moock 
er arkeolog og arbeider i det greske 
kulturdepartementet. Hun har 
ansvar for ruinene etter det  eldste 
teateret i Athen.

Hva har du selv vært med på å finne? 
Jeg oppdaget restene av teateret som var bygget før det vi ser 
i dag. Vi fant store hull etter trestolper under tilskuerbenkene 
i det tidligste teateret, som ble bygget av tre på 400-tallet. 

Hvorfor ble teateret «oppfunnet» i Athen?
Når vi etterligner andre mennesker eller guder, kan vi forstå 
hvor forskjellige vi mennesker er og hva livet virkelig betyr. 
Teateret har sine røtter i religiøse seremonier til ære for vinguden 
Dionysos. Folket i Athen danset, sang og spilte skuespill med 
masker, og håpte at han skulle gi dem et godt liv. Dessuten ga
demokratiet i Athen mulighet til å utvikle kunster som musikk, 
dans og diktning. 

Kom folk helst for å se tragedier eller komedier? 
Begge deler var populære i den gresk-romerske verdenen. 

Tragediene spilte på følelsene og ga folk anledning til å tenke over de store spørsmålene i livet. 
I komediene opplevde de livets lysere sider. Parodiene gjorde også narr av demokratiet og det 
som ikke fungerte så godt. 

Arrangerte de gladiatorkamper i dette teateret, slik som i Colosseum? 
Ja, skriftlige kilder forteller om gladiatorkamper under den romerske keisertiden. Man måtte 
bygge en skjerm foran sitteplassene for å beskytte publikum under kampene på arenaen. 

Var det å være skuespiller et eget yrke? 
Til å begynne med var skuespillerne vanlige folk med talent. På 400-tallet ble teaterstykkene 
lengre, rollene mer krevende, og skuespillerne måtte også være musikalske. De fikk utdannelse 
og reiste på teaterkonkurranser rundt hele Middelhavet. Skuespillerne var antikkens stjerner 
og kalte seg Dionysos’ håndverkere.   

47



Tegning fra 1891 som viser hvordan man så for seg Dionysos-teateret under romertiden.

Hva var de største forskjellene på teater da og nå?
Den største forskjellen var at det var så mange tilskuere, og at teateret ble spilt under åpen him-
mel. I et mørkt rom kan man lett føle seg alene om teaterstykket. Den gang delte tilskuerne sine 
reaksjoner og følelser, og diskuterte forestillingen med sine medborgere. Det ga dem en sterkere 
opplevelse av å være en del av samfunnet og bedre forståelse av hvordan demokratiet fungerte.

Hvorfor ble teateret ødelagt 
Bruken av teateret forandret seg da kristendommen kom til byen. De tidlige kristne teologene 
hadde respekt for antikkens diktere, men de mente teateret hadde mistet verdi for innbyggerne. 
De kristne bygget en kirke ved inngangen til teateret. Under senantikken brukte byen materialer 
fra teateret til å lage en mur rundt Athen. Senere bygget noen seg hus på stedet. Etter hvert 
ble teateret glemt.
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Kan du reparere krukken? Ta en kopi av siden, klipp ut og sett sammen krukkeskårene. 
Du vil finne ei krukke som var populær på Kypros for over 2500 år siden. De fine, runde 
sirklene laget de med flere pensler som de dreide rundt samtidig som en passer. 
Heldigvis er museets krukke fortsatt hel.
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En gammel gresk skulptur viser 
Persevs som dreper Medusa.
Ser du hesten Medusa holder?

Medusa – monsteret med slangehåret
Medusa var et skremmende uhyre med slanger i håret. Hvis Medusa så på noen, stivnet de til 
stein. Men helten Persevs lurte seg baklengs inn på henne med et speilblankt skjold i hånda. 
Derfor kunne han se Medusa, men hun ikke ham. 

Persevs halshugget Medusa, og hodet hennes falt ned på bakken. Men opp av halsen dukket 
det en hest med vinger. Den berømte hesten Pegasus var født. Persevs puttet Medusas 
hode i en sekk, tok på seg en hjelm som gjorde ham usynlig, og rømte mot Afrika. 
Medusas blod farget Rødehavet rødt, mens bloddråpene som dryppet ned på sanden 
i Sahara, ble til farlige slanger.
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Slike bilder av Medusa ble plassert på rekke 
og rad nederst på hustak. Skulle de skremme 
bort fiender fra hjemmet?

En romersk dikter skriver 
at Medusa hadde vært ei 
vakker, ung kvinne. Men hun 
og havguden Poseidon 
hadde hatt sex i gudinna 
Athenes tempel. 

Derfor straffet Athene henne 
ved å skape det vakre håret 
om til slanger. 
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Her ser du Medusa sllik hun ble tegnet på en gammel gresk vase. 
Fargelegg Medusa med de fargene du synes passer til henne.
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??

?

? ? ?

Kan du hjelpe denne romerske soldaten med å finne veien hjem 
til familien i Roma? I antikken sa man at alle veier fører til Rom. 
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Et verdensrike
Romerriket var ikke ett land, men en stat med mange provinser. Øverste leder var en eller 
flere keisere. Helt fra Atlanterhavet til Persiabukta marsjerte soldater i romerske uniformer. 
Innbyggerne i Romerriket snakket mange forskjellig språk, men hovedspråket i riket var latin, 
og man kunne betale med romerske mynter.

Roma var lenge bare en by med egen konge som regjerte innenfor bymuren ved elva Tiber. 
Ca. 400 år f.Kr. begynte romerne å ta makten i flere andre byer. Etter hvert begynte Romerriket 
også å vokse utenfor Italia. Romerne påvirket kulturene de erobret, men lot dem også beholde 
mange av de gamle tradisjonene, og de ble selv inspirert av dem. Romerne lånte mye fra 
andre, som alfabet, guder og arkitektur. Mange av tingene vi har fra Romerriket i museet, 
er inspirert eller kopiert fra gresk kultur.
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Romerske keisere og keiserinner
Til å begynne med ble Romerriket styrt av konger og senere av folkevalgte senatorer. De siste 
århundrene  ble en eller flere keisere øverste leder. Klarer du å finne navnet på disse keiserne 
fra museets myntsamling og når de styrte? Tips: CAESAR betyr keiser. Navnet er ikke alltid 
skrevet sammenhengende, og bokstaven U ser ut som en V. 

Keiser ………….....................................................  

År ....................... f.Kr. – år ....................... e.Kr.

Keiserinne …………............................................  

År .......................  – ca. 140. e.Kr.

Keiser ………….....................................................  

År ....................... f.Kr. – år ....................... e.Kr.

Keiser ………….....................................................  

År ....................... – ca. 305 e.Kr.
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Palmyra – en mektig by i Syria 

Palmyra var en by som lå i en oase i ørkenen i Syria. Byen ble rik fordi den lå
på veien til India. Derifra kom det handelskaravaner med kameler lastet med 
krydder og silke. Selv om Romerriket hadde kontroll over de østlige delene 
av Middelhavet, styrte byen stort sett seg selv. På et tidspunkt ble Palmyra 
et stort kongerike som strakte seg helt fra Tyrkia til Egypt. 

I dag finner vi store ruiner fra antikkens Palmyra,
og byen er en viktig del av Syrias kulturarv.
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Kanskje lignet dronning Zenobia på denne kvinna på ei 
gravstøtte fra Palmyra? Zenobia ble dronning fordi hennes 
sønn var for ung til å bli konge.

Zenobia på et syrisk frimerke 
fra 1960-tallet. 

Zenobia ble kalt Bat-Zabbai. 
Slik ble navnet hennes skrevet. 
Alfabetet er i slekt med hebraisk 
og mange andre skrifttegn 
i Midtøsten og Asia.

Dronning Zenobia
Etter at kongen i Palmyra døde, styrte enken hans, dronning Zenobia, landet fra år 267–272 e.Kr. 
Zenobia var god til å ri på hester og ikke redd for å kommandere sine generaler. Hun utvidet 
Palmyras grenser og gjorde landet uavhengig av Romerriket. Palmyra fikk også laget sine 
egne mynter. 

Romerne tok opp kampen mot Palmyra. De erobret og ødela byen, mens Zenobia rømte østover 
på en kamel. Da hun skulle krysse elva Eufrat, tok romerne henne igjen og arresterte henne. 
Zenobia døde kanskje som fange i Roma. 
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Verdens kulturarv
FN har laget en liste 
over viktige steder 
i verdens historie. 

Den kalles for UNESCOs 
verdensarvsliste og inne-
holder naturområder, 
bygninger og monumenter. 
Palmyra er med på denne 
listen, sammen med for 
eksempel pyramidene, 
tempelet på Akropolis 
og ruinbyen Pompeii.

Til minne om de døde
I Palmyra ble de døde lagt i inn i sjakter i fjellet eller i gravbygninger. Åpningen til hver grav ble 
lukket med steinplater hvor det ble hugget inn ansikter som skulle minne om de døde. Er det 
en olivengren mannen holder i hånda? 
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Kulturkriminalitet

I 2015 angrep terrororganisasjonen IS 
ruinene i Palmyra. De ønsket å ødelegge 
minner fra andre religioner og tidligere 
herskere, og å skape oppmerksomhet 
i nyhetene. I krig stjeler noen gamle 
ting og selger dem ulovlig til andre land. 
Å ødelegge kulturminner eller selge 
stjålne antikviteter kaller vi kultur-
kriminalitet. 

Norge har skrevet under internasjonale 
avtaler som gjør det forbudt å transpor-
tere kulturminner over landegrenser uten 
spesiell tillatelse. Hvis du er på ferie 
i utlandet og får tilbud om å kjøpe gamle 
ting, bør du la være. Du kan bli stoppet 
i tollen når du kommer til Norge, og bli 
anmeldt til politiet. 

Et museum kan ikke ta imot en gjenstand 
som vi ikke vet er kommet lovlig til Norge. 
Men hva skal vi gjøre med de tingene 
som kom til Norge før denne avtalen 
ble vedtatt? 

Kulturkriminalitet i Palmyra 
Øverste bilde viser hvordan ruinen så ut for 

noen år siden, det midterste er fra oktober 
2015, og det nederste fra november samme 
år. Kan du peke ut ødeleggelsene?
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Visste du at egyptisk blå var veldig populært blant romerne? 
De hadde egne fabrikker hvor de produserte fargen. Men da Romerriket 
falt sammen, ble kunnskapen om hvordan de laget fargen glemt. 
Det var først på 1900-tallet at forskere gjenoppdaget hvordan man 
laget egyptisk blå.

Den fargerike antikken

I dag er skulpturer fra antikken hvite som marmor, grå som stein eller grønnaktige som gammel 
bronse. Men da skulpturene var nye, var noen av dem malt i sterke farger. Hvis vi studerer 
skulpturene med mikroskop eller røntgen, kan vi finne rester av farger i håret, rundt øynene, 
på smykker og klær. Det som gir maling farge, kaller vi pigment. I antikken hentet de pigment 
fra jord og stein, planter og insekter. Andre pigmenter laget de ved hjelp av kjemiske prosesser. 

Det tok lang tid å framstille et pigment som ga god farge. Steiner eller planterester skulle 
knuses til pulver. Så måtte pulveret renses mange ganger for alt som ikke var fargepigment. 
Til slutt blandet håndverkerne pigmentene med egg, kvae (harpiks) eller andre bindemidler. 
Dette sørget for at pigmentene festet seg på det håndverkeren ville dekorere. 

På neste side er noen eksempler på pigmenter og farger som de brukte i antikken og det gamle 
Egypt. Kan du plassere pigmentet på riktig sted på paletten?

• Blyhvitt – hvitfarge ble laget av bly og eddik. Giftig!

•  Sinober – et pigment fra fjell som ga en kraftig rødfarge. Også kalt drageblod. Kostbar!

•   Oker – stein eller fjell med jern som smuldrer opp. Ulike former for oker kan gi gul, rød, 
     brun eller fiolett farge. 

•    Lapis lazuli – pigment fra edelstein fra Afghanistan. Selve edelsteinen ble brukt på 
 Tutankamons dødsmaske, mens fargepulveret er komplisert å utvinne og var derfor 
 sjeldent brukt.

•  Egyptisk blå – et kunstig pigment laget av kobbermalm, sand og kalk.

•  Purpur – pigment fra snegler i sjøen. Man trenger 8000 snegler for å utvinne 
 ett gram purpur. Bare romerske keisere hadde lov til å ha purpurfarget toga.

•  Verdigris – også kalt spansk grønt – belegg på kobber eller bronse.

•  Auripigment – gult pigment fra fjell som inneholder arsenikk og svovel. 
 Ett gram arsenikk kan ta livet av fem mennesker.

•  Karbon – pigment av brent tre og kull. Billig!
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I dag er denne skulpturen fra Palmyra grå, men i antikken var den trolig malt i flere farger. 
Hvilke farger velger du?
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Skrift og alfabet i antikken

Ordet alfabet kommer fra de to første bokstavene i det greske alfabetet, alfa og beta. Grekerne 
lånte trolig bokstavene fra fønikerne. Men de forandret litt på måten de skrev dem på, og begynte 
å skrive dem fra venstre til høyre. Senere overtok etruskerne og romerne de greske bokstavene, 
men også de forandret på dem. Også arabisk, hebraisk og etiopisk skrift er i slekt med tegnene 
som våre latinske bokstaver stammer fra. 

Skrifttegnene var opprinnelig tegninger av ting som begynte på den lyden bokstaven står for. 
De var inspirert av hieroglyfer og andre bildeskrifter. Sammenhengen mellom ting og bokstaver 
kan vi fortsatt se i bokstaver vi bruker i dag. Her er to eksempler:

Menneskehode het rasros og kunne tegnes i billedskrift som      . Tegnet for den første lyden  
ordet ble forenklet som      . Grekerne snudde tegnet og skrev r på to ulike måter: P og R. 
Romerne valgte å bruke den siste av de to, R.

Slange het nahas og kunne tegnes i billedskrift som     . Tegnet for den første lyden i ordet ble på 
fønikisk forenklet til     . De gamle grekerne brukte både      og      . Og vi bruker N.

Det greske alfabetet

Store Små Navn Latinske bokstaver Store Små Navn Latinske bokstaver
Α α alfa a Ν ν ny n
Β β beta b Ξ ξ ksi ks eller x
Γ γ gamma g Ο ο omikron o
Δ δ delta d Π π pi p
Ε ε epsilon e Ρ ρ rho r
Ζ ζ zeta z Σ σ og ς sigma s
Η η eta e (lang) Τ τ tau t
Θ θ (ϑ) theta th Υ υ ypsilon y
Ι ι jota i Φ φ fi f
Κ κ kappa k Χ χ khi kh
Λ λ lambda l Ψ ψ psi ps
Μ μ my m Ω ω omega o (lang)

64



«CAES. L. AVREL…»

Latin ble skrevet med store 
bokstaver. Selv om museet 
bare har deler av steinplata, 
skjønner vi at den skal hylle 
keiser L(UCIUS) AVREL(IO). 

Lucius Verus styrte Romerriket 
fra 161–169 e.Kr. sammen med 
broren sin. Innskriften stod 
kanskje under en skulptur
av begge keiserne.

Helt gresk? 
Når noe er vanskelig, sier mange «det er helt gresk for meg». Men kanskje det er lettere 
enn vi tror? Sett en strek fra det greske ordet til den norske forklaringen.

Ὀλυμπιάς     Å tenke og diskutere (filosofi)
Μουσική      Kroppsøving (gymnastikk)
Δημοκρατία    Et land grekerne reiste til
Αἴγυπτος     At folket styrer
Γυμναστική    Kongen av greske guder
Ζεύς      Det motsatte av komedie
Φιλοσοφία     Læren om været
Tραγωδία     Fire år mellom hvert mesterskap
Κόσμος     Toner inspirert av musene
Μετεωρολογία    Hele universet
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Dorisk søyle Jonisk søyle Korintisk søyle

Dorisk 
kapitel

Jonisk 
kapitel
med 
volutter

Korintisk 
kapitel
med 
akantus

De tre klassiske greske søyleordnene
Vi deler søylene i greske templer inn i tre typer. Den eldste og 
enkleste søyla er den doriske, som ble brukt fra og med 700-tallet f.Kr. 
Den joniske kom på 600-tallet, mens den korintiske er fra 400-tallet f.Kr. 
Den enkleste måten å kjenne igjen søylene på er å se på toppen, 
som vi kaller kapitel.

Bildet til venstre viser kapitelet på ei 
søyle fra en bygning like ved museet. 
Finn ut hvilken bygning den tilhører, 
og hvilken «søyleorden» den har.

––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––

Arkitektur i antikken

Vi forbinder gresk arkitektur med templer. 
Bildet viser ruinene av Parthenon-tempelet 
på Akropolis i Athen. Tempelet ble bygget 
til ære for byens skytsgudinne 
Pallas Athene.
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Pilarer

Sluttstein

Impost

Grunnstein Grunnstein

Kilestein

Her ser du hvordan de romerske 
rundbuene ble bygget opp. 
Romerske buer ble også brukt 
i kirker i middelalderen. Vi kaller 
stilen romansk, og arkitektene 
bruker den fortsatt.

På bildet til venstre ser du kapitelet på ei 
korintisk søyle. Søyla er inspirert av planten 
akantus, som vokser i Middelhavslandene. 
Akantusblader ble mye brukt i kunsten i 
antikken, men også senere i norsk rosemaling.

Romersk arkitektur

Romerne etterlignet grekernes arkitektur, men tilpasset den til sine egne behov.
De utviklet rundbuen som gjorde det mulig å bygge store byggverk

 Den ble brukt til å bygge milevis med akvedukter som førte
vann inn til Roma og andre store byer. Akvedukten

på bildet er Pont du Gard i Sør-Frankrike.
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Slike glassbeholdere ble laget for 
å oppbevare parfymer, hudpleie-
produkter, øyensminke og lignende. 

Hudpleie var viktig, og fruktsaft, 
honning og ullfett var noe av de 
mange ingrediensene. Huden til 
kvinner skulle være lys, og de 
brukte både kritt og bly for å få 
det til. Trekull kunne brukes til 
å markere øynene, og safran 
ble blandet inn for å gi god lukt.

Kosmetikk i antikken
Disse romerske glassene er små, tynne og veldig lett knuselige. Likevel har de overlevd i nesten 
to tusen år. Det å lage glass ble oppfunnet i Mesopotamia lenge før antikken. Nye og bedre 
produksjonsteknikker gjorde glass billig og vanlig over hele Romerriket. De fine blå- og grønn-
tonene kom naturlig da glasset ble laget. I dag er fargenyansene også preget av påvirkning fra 
luft og jord.
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Stilige øredobber
Ser du ørepynten til jenta? De skal 
forestille tre bær, kanskje druer. 
Vi finner rester av gulfarge i ørepynten 
og på håret, mens øyenbrynene er malt 
svarte og leppene røde. 

«Leppestift» var populært i antikken 
og det gamle Egypt. I kosmetikken 
brukte de røde bær, knuste snegler 
eller det giftige mineralet sinober 
for å lage rødfarge.

Afrodite

Selv om skulpturen bare er halv, er det ikke vanskelig å se at den skal forestille ei vakker kvinne 
eller gudinne. Grekere som søkte kjærligheten, kunne gå til Afrodites templer for å be om hjelp. 
En dikter fra antikken forteller at Afrodite ble født av havet. Romerne kalte henne Venus.
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En  liten gutt mater hunden sin. 
Fra et gresk vasemaleri.

Barn i Romerriket

Barna bodde hjemme med familien, men mange ble oppdratt av slaver. Noen gutter fra rike 
familier gikk på skole hjemme hos en lærer. Det var viktig å lese og skrive, men også å holde 
taler slik at man kunne være med å styre samfunnet når man ble voksen. Noen jenter 
lærte å lese og skrive, men måtte for det meste øve seg i matlaging, sying 
og andre oppgaver i huset. 

På bondegårdene på landet gjorde barn og kvinner mye av det slitsomme 
arbeidet. Far i huset ble kalt pater familias, og han bestemte veldig mye i den 
romerske familien – blant annet hvem barna skulle gifte seg med. 

Det finnes mange kister eller sarkofager fra romertiden som var laget
for barn. Det forteller både at mange døde som barn og at foreldrene 
savnet dem. Kanskje døde halvparten av de som ble født før de ble 
20 år gamle. I gravene kan vi finne leker som ligner på dem vi 
bruker i dag, som dukker, terningspill og og små lekeserviser. 
På gravsteinen til Geminia Agathe står det på latin: 
«dum, vixi, lusi». Det betyr «hele tiden jeg levde, lekte jeg». 
Jenta døde i Roma da hun var fem år.
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Gutten med fletter
Denne skulpturen er fra romertiden og ble 
funnet i Palestina. I Romerriket laget de gjerne 
skulpturer av samme grunn som vi tar foto av 
folk vi er glade i dag. De ville tenke på dem og 
huske hvordan de så ut. Vi vet ikke hvem 
denne gutten skal ligne på, men sannsynligvis 
ble skulpturen laget fordi han døde. 

Flettene kan bety at han og familien hans var 
med i et religiøst fellesskap hvor den egyptiske 
gudinna Isis var viktig. Hun ble populær 
i Romerriket, og særlig barn og kvinner var 
knyttet til Isis.

Hadde de kjæledyr? 
Slike skulpturer av harer var populære i hager og 
fontener. Man kunne også ha hare som kjæledyr. 
På et gresk maleri drar en gutt en liten vogn med 
en hare i. 

Julius Cæsar la merke til at de ikke spiste harer 
i England. De hadde harer hjemme hos seg fordi 
de likte dem, skrev han. Men andre kjæledyr 
var vanligere. Egypterne gjorde kattene tamme, 
mens romerne var spesielt glade i hunder.

«Non scholae sed vita.» 
Den romerske dikteren Seneca mente vi må 

lære for livet og ikke for skolens skyld.
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Dette er pynt fra et tak fra et 
sted i Etruria. Det forestiller 
en silen, en skikkelse mennesker
i antikken trodde bodde i skogen 
og drakk mye vin.

Kjenner du fortellingen om tvillingene 
Romulus og Remus som grunnla Roma? 
Forskerne trodde lenge at denne berømte 
skulpturen var laget i antikken av etruskerne.
Men nye forskningsmetoder har slått fast 
at den er fra middelalderen.

Etruskerne i Etruria   

Etruskerne bodde nord for Roma og 
påvirket romernes kultur. Romerne 
beundret dem, og de første romerske 
kongene kom fra Etruria. 

Etruskerne brukte greske
bokstaver, men forandret litt 
på dem. Forskerne har ennå 
ikke klart å tyde det etruskiske 
språket. Derfor kaller vi dem 
ofte for «de mystiske etruskerne». 

Etter hvert ble Romerriket så 
sterkt at etruskerne mistet sitt 
eget språk og gikk over til latin.
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Kona til arkeologen blander seg inn
Far til forfatteren Sigrid Undset var arkeolog og het Ingvald Undset. Det var han som 
tok med seg den etruskiske kista til Norge. Til å begynne med stod den hjemme hos 
familien. Sigrid husket at moren ikke likte at restene til en død etrusker skulle være i 
stuen deres, selv om det var over 2000 år siden han eller hun døde. 

En vakker dag pakket hun det som var oppi urna inn i et silketørkle og begravde 
det under et tre i hagen. Borte var asken, mens gravurna nå er i Historisk museum.

Sigrid Undset som barn.

Hjem til slutt
Jødene brente (kremerte) ikke de døde, men la dem i 
graver. Etter at liket hadde råtnet bort, samlet de opp 
alle knoklene og gravla dem på nytt i ei lita beinkiste. 

På grunn av konflikter med romerne i hjemlandet bodde 
jødene rundt omkring i det store Romerriket. De lengtet 
etter å «komme hjem» til Israel – før eller senere. Ved 
å sende ei lita kiste med restene i hjemlandet var dette 
mulig. Når beina ble samlet i små kister, ble det også 
bedre plass på de fulle gravplassene i byene. 

Død og begravelser

Oppi denne lille kista lå en gang asken 
etter liket til en etrusker. Å brenne liket 
før begravelsen var en vanlig skikk hos 
etruskerne og mange andre folkegrupper. 

Bildet viser en soldat som bruker en plog 
som våpen. Kanskje den som laget terrakotta-
kista tenkte på en gresk helt som vant over
persiske fiender i slaget ved Marathon? 

Etruskerne var sterkt påvirket av grekerne 
som flyttet til Italia og grunnla nye havner 
og byer der. 
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Ordliste

Alfabet  En rekke av bokstaver som brukes i et skriftspråk. 
Amfora  Vase av keramikk med lang «hals» til å lagre og transportere blant annet
  olivenolje, vin og korn. 
Amulett Ting (smykker, tekster, magiske tegn) til å beskytte seg med og få lykke.
Antikken  Tiden og kulturen rundt Middelhavet fra omtrent 700 år før vår tidsregning til 500 år etter.
Antikvitet En ting som er minst hundre år gammel, men ikke nødvendigvis fra antikken. 
Arsenikk Giftig stoff som finnes i mineraler og fjell. Finnes i noen gule pigmenter. 
Ba  Den delen av sjela som egypterne mente var menneskets personlighet.
Delta  Området hvor ei elv deler seg opp i flere mindre elver før den renner ut i havet.
Dødebok Tekster som skulle hjelpe den døde på reisen gjennom underverdenen på vei til evigheten.
Fønikere Folk fra området rundt dagens Libanon som drev handel over hele Middelhavet. 
Gravkammer Rom bygget under bakken for å oppbevare mumier, kister eller urner med aske. 
  De kunne være dekorerte og utstyrte med gaver for de døde.
Gravrøver Fordi mange døde ble gravlagt med gull og andre flotte gaver, har tyver stjålet fra graver 
  og mange ganger ødelagt dem.
Griff  Fantasidyr som har ørnehode og hale, bakbein og kropp fra løve. I kunst og legender 
  fra antikken passer griffene på verdifulle gjenstander. 
Harpiks Samme som kvae. Seig saft fra trær. I antikken brukte de harpiks til lakk, lim, parfyme 
  og mer. 
Hieroglyfer Skrifttegn fra det gamle Egypt. Hieroglyfer kan bety både et helt ord og bare en lyd. 
Hoplitt  Gresk soldat med rustning, skjold og spyd, men uten hest. Mange grekere kjempet som 
  hoplitter, men hadde også andre yrker i løpet av livet sitt. 
Kanoper Fire krukker hvor egypterne oppbevarte mumifiserte innvoller i, og som skulle stå
  ved siden av mumiekista.
Karavane Et persisk ord for en gruppe av mennesker som reiser over store avstander, 
  ofte med hjelp kameler eller andre dyr.
Kartusj  En oval ramme som egypterne brukte til å innramme navnet til faraoene i en tekst.
Keiser  En hersker over flere land eller stater. Romerne brukte ordet emperor.
Komedie Skuespill med lykkelig slutt. Hos romerne ble komedier viktigere enn tragedier i teateret.
Kremere Å brenne liket etter en død person. Dette har vært tradisjon i mange kulturer gjennom 
  historien, og er vanlig i Norge i dag. 
Kulturarv Tradisjoner, kunst, gjenstander, musikk og tanker vi har arvet fra tidligere generasjoner 
  og ønsker å ta vare på.
Kultur-
kriminalitet Det å ødelegge kulturarv med vilje og å kjøpe og selge kulturarv uten lov. 
  Kulturminner som blir oppdaget nå, tilhører det landet de blir funnet i.
Kvae  Samme som harpiks. 
Lanse   Lange, tunge spyd av metall.
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Lin  Plante som brukes til å lage tekstiler. Mye brukt i det gamle Egypt og antikken til klær, 
  segl og mumier.
Middelalderen Tiden som fulgte etter antikken i Europa, ca. 500 e.Kr–1500 e.Kr.
Offer  Gave til gudene for å be om noe eller takke for noe. Et offer kan være mat, dyr, 
  penger eller andre ting. 
Obol  En gresk mynt, verdt 1/6 av en drakme. 
Parodiere Å etterligne noen slik at vi ler av dem. Ofte brukt for å kritisere konger og andre 
  mektige personer. 
Pater familias Latinsk uttrykk for husfar eller familiefar. Mannen i huset bestemte over kona, barna 
  og eiendommen til familien. 
Persia    Det gamle navnet på Iran. I antikken hadde persiske riker mange konflikter med 
  grekerne og romerne.
Pigment Stoffet som gir farge til ting. Pigment finnes naturlig i dyr og planter. I dag lages de 
  fleste pigmenter kunstig.
Renessansen Tiden etter middelalderen. På 1300–1400-tallet begynte dikterne og kunstnerne 
  å interessere seg for antikkens kultur, og man sa at antikken ble «født på ny».
Ruin  Restene av bygninger og arkitektur. 
Røntgen Stråler som gjør at vi kan ta bilder av innsiden av kroppen og andre ting. 
  Brukes også til å undersøke arkeologiske funn. Heter X-ray på engelsk. 
Sarkofag Gresk ord for stor kiste til begravelser. Betyr «kjøtt-spiser» fordi det etter en tid bare 
  er  knoklene igjen i kista. Egyptiske mumiekister er derfor egentlig ikke «sarkofager». 
Senantikken Tiden mellom antikken og middelalderen, ca. 300–600 e.Kr. Romerriket ble delt i to 
  og kristendommen ble viktigste religion i området.
Skytsgudinne  Kvinnelig gud som beskytter.
Svovel  Grunnstoff som finnes i gult pigment. Lukter vondt.
Sverige-Norge Fra 1814 til 1905 hadde Sverige og Norge samme konge. Kongene fikk gaver 
  fra Egypt og antikken som vi i dag oppbevarer i våre museer.
Symposion En fest i det gamle Hellas hvor man drakk vin og diskuterte. 
Søyleorden  Gruppering av søyler etter hvordan de ser ut.
Terrakotta  Leire brukt til å lage keramikk. På grunn av at det er mye jern i leira, blir den rød når 
  den brennes. Terrakotta (italiensk) betyr «bakt/stekt jord». 
Toga  Et langt ulltøy som romerske menn viklet rundt seg som ytterste klesplagg. 
  Farge og form på togaen kunne fortelle om folks plass i samfunnet.
Tragedie Skuespill med trist handling og ulykkelig slutt. I det gamle Hellas var tragedier og 
  komedier like viktige.
UNESCO Organisasjon i FN som blant annet verner om kulturarv. Bokstavene står for 
  The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
Urne  Krukke for å oppbevare asken etter et lik som er kremert. 
Sjabti  Liten egyptisk figur av leire som forestiller en arbeider. Også kalt usjabtier. 
  De ble plassert ved egypternes mumiekister for å hjelpe de døde i evigheten.
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Katalog med flere opplysninger om gjenstandene i utstillingen: Prusac-Lindhagen, M. red. 2020. 
Følelser i antikken og det gamle Egypt, Oslo: Kulturhistorisk museum.

Fotografier fra Kulturhistorisk museums samling og andre norske universitetsmuseer: 
http://www.unimus.no/foto/#/

Katalog fra utstillingen Mumien lever – evig liv i Det gamle Egypt: 
https://www.khm.uio.no/tema/utstillingsarkiv/mumien-lever/ 

Konservator Anne Håbus undersøkelse av en mumie fra museet: 
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