
Litteraturforslag til ANT 2210, 10 poeng. 

 

NB! Dette er Siri Sandes liste, for litteraturdelen må dere spørre Mari, eventuelt lese den 

bibliografien hun hadde i sine hand-outs. 

 

Oppgave 2. Hovedboken her er D. Favro, The Urban Image of Augustan Rome (1996 og 

senere). Hun har en kortversjon i The Cambridge Companion to the Age of Augustus som 

man kan lese som en innføring. Man kan også lese kap. 1 og 2 I P. Rehak, Imperium and 

Cosmos (2006). 

 

Oppgave 4: P. Zanker, The Power of Images in the Age of Augustus (1990 og senere) er 

hovedboken. For stil kan man i tillegg lese kap. 5, 6, og 7 (eventuelt det som står om neo-

attiske relieffer i kap. 8) i B. S. Ridgway, Hellenistic Sculpture III (2002). For maleri se J. R. 

Clarke, Augustan Domestic Interiors: Propaganda or Fashion? i The Cambridge Companion 

to the Age of Augustus. For ikonografi: D. E. E. Kleiner, Semblance and storytelling in 

Augustan Rome, i The Cambridge Companion. 

 

Oppgave 5: Det ligger diverse oversettelser av Res Gestae på nettet. Dere kan gjerne kikke på 

flere og se om det er noen forskjeller i nyansene. Brunt & Moore 1973 (på PDF-fil) har i 

tillegg til oversettelsen en kort innledning og kommentarer. Når det gjelder andre kilder, er 

disse hovedsakelig bøker om Augustus (f. eks. den til W. Eck, men også andre kan brukes) og 

hans samtid. Denne oppgaven passer best for studenter som allerede har lest noe om 

augusteisk historie, enten under kurset eller fordi de har tatt historie tidligere. 

 

Oppgave 7: Her er hovedboken K. Galinsky, Augustan Culture (1996 og senere). I tillegg kan 

man lese J. Scheid, Augustus and Roman Religion, i The Cambridge Companion to the Age 

of Augustus. For lare-kulten anbefales J. B. Lott, The Neighborhoods of Augustan Rome 

(2004). For de forskjellige romerske presteskap og romersk religion generelt anbefales I. S. 

Gilhus og E. Thomassen, Oldtidens religioner (2010).  

 

Oppgave 8: Her er hovedboken A. Wallace-Hadrill, Houses and Society in Pompeii and 

Herculaneum (1994). Man kan også lese de relevante artikler I Domestic Space in the Roman 

World: Pompeii and Beyond (red. R. Laurence og A. Wallace-Hadrill, 1997), videre P. 

Zanker, Pompeii, Public and Private Life (1998), og M. Beard, Pompeii: the Life of a Roman 

Town (2008). 

 

 

  



Litteraturforslag til ANT 2211, 5 poeng. 

 

Oppgave 1 og 3: Her er litteraturen den samme som til oppgave 7 under ANT 2210, men dere 

må plukke ut det som dreier seg om presteskapene, larekulten og keiserkulten. 

 

Oppgave 4: Her står det en hel del i den vanlige pensumlitteraturen (Zanker, Galinsky), se 

også The Cambridge Companion to the Age of Augustus. Videre kan man lese det som står 

om Ara Pacis i P. Rehak, Imperium and Cosmos (2006). Vær oppmerksom på at hans 

identifikasjon av det såkalte Aeneas-relieffet er kontroversiell og ikke allment akseptert, så 

dere kan godt fylle ut med mer tradisjonelle meninger fra Zanker, Galinsky og andre. 

 

Oppgave 5: Her er litteraturen den samme som under oppgave 2 i ANT 2010. En god guide til 

det antikke Roma som dere kan lese som supplement er A. Claridge, Rome (1998 og senere). 

Hvis dere har skrevet om Ara Pacis i oppgave 2, 4 eller 7 til ANT 2210, får dere kutte ut Ara 

Pacis i denne besvarelsen eller eventuelt nevne det ganske kort. 

 

Oppgave 7: D. E. E. Kleiner, Roman Sculpture, har en grei gjennomgang av det augusteiske 

portrett i kapitlet om augusteisk skulptur, dette for å gi dere noen eksempler. I denne 

oppgaven skal dere imidlertid ikke fortelle alt dere vet om augusteisk portrett, men fortelle 

hvordan det blir brukt ideologisk. Hovedbøkene blir da igjen P. Zanker, The Power of Imags 

in the Age of Augustus (1990 og senere) og  K. Galinsky, Augustan Culture (1996 og senere). 

Dere finnes også stoff i the Cambridge Companion to the Age of Augustus. 

 

Oppgave 8: Her er grunnboken K. Galinsky, Augustan Culture 1989 og senere). Dere finner 

også stoff i mer historisk pregede bøker om Augustus (W. Eck og andre forfattere), samt A. 

Wallace-Hadrill, Augustan Rome (1993 og senere). 

 

Dette er bare tips, det er fritt frem for å finne litteratur på egen hånd! Husk bare å føre opp det 

dere har lest i bibliografien! 

 

 

 

 

 

 


