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Family Lives Jane Hjarl Petersen Hent PDF Forlaget skriver: Dette bind er resultatet af det tværfaglige
seminar Families in the Ancient World, afholdt af Collegium Hyperboreum i november 2015, hvor nordiske
forskere mødtes for at diskutere forskellige aspekter af familien i oldtiden, i bredeste forstand. Formålet med
bogen er ikke at afdække dette enorme forskningsområde i sin helhed, men at undersøge facetter af oldtidens
familie og dens mange konstellationer ud fra forskellige synsvinkler, såsom liv og død, religion, social status,
alder og køn – både i den private og den offentlige sfære i oldtidens samfund. På denne måde kaster den lys
over en bred vifte af aspekter der har med familien at gøre: familien i oikos/domus, teaterforestillinger og
begravelsessammenhænge; hvordan familien afspejles i votivpraksisser, politisk propaganda, den romerske
flåde og forhandlinger; og hvordan kønsroller manifesterer sig både offentligt og privat.Bidragene i bogen

dækker geografisk og kulturelt bredt i Middelhavsområdet i oldtiden.
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